Muistio Köyliön ystävien ystävätapaamisesta
Aika: 9.8.2020 klo 16-17.30, Köyliö-päivien yhteydessä
Paikka: Lallin koulu, Säkylän Köyliö
Läsnäolijat:
Pirkko Peltola, Samuli Vahteristo, Helena Santala, Tapani Santala, Mirja Salmi, Kalevi Salmi, EevaLiisa Erkkilä, Martti Erkkilä, Terttu Kalmeenoja, Jukka Tamminen, Pirkko Partanen, Paula Auerkari,
Sirpa Vuotila, Pentti Vuotila ja Marita Holkeri, pj.

Marita Holkeri toivotti kaikki tervetulleiksi ystävätapaamiseen.
Samuli Vahteristo alusti muistelot-keskustelun esittelemällä Köyliist 17-kirjaan suunniteltua
aineistoa. Kirjan nimeksi tulisi Kotiseutuarkiston aarteita ja muita muisteluksia.
Samulilla oli jo runsas lista mahdollisista kirjaan tulevista teksteistä. Muisteluiden kirjoittamiseen
hän toivoi tunnelmien, tuoksujen, värien, äänien, jne. kuvailua. Tekstit voivat olla lyhyitäkin
tilannekuvauksia. Myös tunnettujen, jo edesmenneitten kuuluisien köyliöläisten (esimerkiksi
tohtori Sasi, opettaja Yrjö Rintala) kohtaamisista olisi hyvä saada muisteluja. Romantiikkakin on
sallittua, ”ensimmäinen pusu” ja muuta kivaa.
Syyskuun alussa Samuli lupasi antaa kirjoittajille tarkempia ohjeita ja aikataulun.

Köyliön Kotiseutuarkisto on Kepolan kirjastossa., jonne kootaan ja arkistoidaan paikallisen
kulttuurin kirjallista aineistoa, ääni- ja kuvatallenteita. Kotiseutuarkiston hoitajana Kepolassa on
Pirkko Peltola. Hän kertoi, että arkistosta löytyy aineistoa uuteen Köyliist-kirjaan. Pirkko esitteli
arkiston muodostajan eli listan yhdistyksistä, toimijoista ja yksityishenkilöistä, joiden taltioimia
aineistoja on arkistoituina. Pirkolta voi kysyä kotiseutuarkistosta löytyvistä aineistoista, niiden
etsimisestä ja käytöstä.
Muistelot osuuden Pirkko Peltola aloitti kertomalla mainioita, tunnelmia ja tapahtumia
lapsuutensa aikaisista heinätöistä naapurissa. Hauska oli myös kertomus pikkuveljen nisujauhoostosten murheesta, kun kaupassa ei ollut nisujauhoja, mutta kylläkin vehnäjauhoja. Niitä sitten oli
vallan pakko tuoda kotiin.
Pirkon kertoma viritti muidenkin läsnäolleiden muistoja lapsuuden kokemuksista peltotöissä,
tappurissa, navetassa, jne. Urheilu- ja hiihtokilpailut käytiin hyvin erilaisin välinein kuin nykyisin.
Suksien voitelumestarit muistettiin. Nuorison harrastustoiminta olisi yksi mahdollinen
aihekokonaisuus kirjassa.
Muistelujen parissa aika vierähti nopeasti.
Tulevista aluetapaamisista todettiin Tampereen seudun ystävätapaaminen Tampereella 26.9.2020
klo 12 alkaen Finlayson 200 v.-näyttelyssä. Ilmoittautumiset 14.9. Pirkko Partaselle tai Martti
Erkkilälle. Tapaamisesta lähetetään kutsu sähköpostitse kaikille Köyliön ystäville.

Porin ja Rauman aluetapaamiset pyritään järjestämään syksyn aikana. Terttu Kalmeenoja ja Erkki
Hammar selvittävät sopivaa mahdollista ajankohtaa.
Monipuoliset ja juhlavat Köyliö-päivät on nyt vietetty. Tänään julkistettiin historian ensimmäiset
Vuoden Köyliön ystävät. Onnittelut Vuoden 2020 Köyliön ystäville Helena Santalalle ja Kalevi
Salmille!

Muistion kirjoitti Marita Holkeri

