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YLEISTÄ 
 
Köyliö-seura on Säkylän kunnassa Köyliön pitäjän alueella toimiva, vuonna 
2000 perustettu kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on:  
 

- kotiseudun kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen 
- menneisyyden vaaliminen 
- tulevaisuuden turvaaminen 
- kotiseututietouden lisääminen 
- kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen 

 
Toiminta- ja tapahtumarikkaan vuoden kohokohta oli Köyliist 15-kirjan ”Kau-
nista käsillä” ilmestyminen syksyllä.  Ilon aiheena on ollut myös yhteistyön vi-
riäminen ja jäsentyminen Säkylä-seuran ja Säkylän kunnan kanssa.  
 

 
 
Seuralle Säkylän kunnan 150-vuotisjuhlassa 8.9.2019 myönnetty Säkylän hy-
väksi- mitali ja kunniakirja kannustavat toimimaan yhteistyössä edelleen. 
 
 
 



    

 
 

Vuoden 2018 lopussa päättyneen, kaksi vuotta kestäneen Museotaksvärkki 
Leader-hankkeen tilinpäätös tehtiin vuoden alkupuolella. Hanke tallensi ja päi-
vitti köyliöläistä kulttuuriperintöä talkoohengessä.  Se päivitti ja digitoi Tuisku-
lan Torpparimuseon, Yttilän Museokoulun ja Räisälä-museon esinekokoelmat ja 
–luettelot tähän päivään. Köyliön kappeliseurakunnan arvoesineluetteloiden ja 
–kokoelmien tämänhetkinen tila tarkastettiin ja jatkotoimenpiteet suunniteltiin.  
Museotaksvärkkihankkeen työn tuloksista riittää ilon aihetta ja ammennettavaa 
nyt ja tulevillekin sukupolville.  
 

 
 
  
Köyliön ystävät-jaoston 10-vuotista taivalta saatiin juhlia elokuun lopulla koti-
seutuhenkisissä tunnelmissa.  
 
Pettymyksenä koimme 2018 anomamme maisemanhoitoalue-hankkeen kariu-
tumisen. Tavoiteltua riittävää yksimielisyyttä ei löytynyt ja ympäristöministeri-
öltä luvassa ollut vuotuinen ympäristön viihtyvyyden lisäämiseen ajateltu mää-
räraha jää tällä erää saamatta. 
 
Vuosi 2019 oli yhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi. 
   
Köyliö-seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. 
 
 
 



    

 
 

HALLITUS 
 

 
 
varsinainen  jäsen      varajäsen 
 
Helena Santala pj.       
Jouko Juhola varapj.   Mirkka Thessler                     
Axel Cedercreutz  -                 
Anne Helin               Jaakko Parkkila   
Anneli Laine            Inkeri Marttila  
Reetta Hulmi          Simo Nummi  
Sari Minkovitsch     Mikko Eskola 
Pirkko Peltola  Pentti Vuotila  
Lassi Kauko              Anne Reunanen   
Liisa Yski                  Johanna Toivanen-Perko 
 
Muut toimijat: 
Pirjo Kotiranta, sihteeri 
Pirkko Peltola, kokoussihteeri                                     
Kirsti Savioja, rahastonhoitaja                     
Simo Nummi, tiedottaja                        
Seija Ojala, myytävät tuotteet 
Asser Lehtoranta, jäsensihteeri 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT 
 
Jaostot: 
Hallituksen apuna toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa olivat perinne-
jaosto, ympäristöjaosto, julkaisujaosto ja Köyliön ystävät-jaosto. Jaostojen ko-
koonpanot löytyvät kunkin jaoston toimintakertomuksen yhteydestä.  
 
Toiminnassa olleet työryhmät: 
Pukutyöryhmä: Anneli Laine, Tarja Putko, Helena Santala ja Simo Nummi 
Jäsenohjelman päivittäminen: Anne Helin, Anneli Laine, Simo Nummi ja Asser 
Lehtoranta 
Köyliön Valokuvat-arkisto: Johtajana Kalevi Salmi, jäseninä Sanna Kinnunen, 
Pentti Vuotila, Anneli Laine, Martti Erkkilä ja Mirkka Thessler 
Työvaliokunta: Helena Santala, Jouko Juhola, Anneli Laine, Anne Helin ja Asser 
Lehtoranta 
 
Varsinaisina toiminnantarkastajina olivat Hanna-Leena Valo ja Jari Valonen, va-
ratoiminnantarkastajina Pirkko Hakkarainen ja Ismo Laijoki.   
 
YHTEISTYÖ 
 
Toiminnassaan yhdistys teki laajaa yhteistyötä paikalliskulttuurin kehittämisek-
si.  Vuoden alussa Säkylä- ja Köyliö-seurat tekivät aloitteen kulttuuriraadin jär-
jestämisestä.  Kulttuuriraati järjestettiin seurojen ja Säkylän kunnan kulttuuri-
toimen yhteistyönä 14.5.2019. Raadin tulosten perusteella laaditun julkilausu-
man jatkokäsittelyä on yhteistyössä jatkettu loppuvuonna. 
 
Köyliö-seura oli runsaslukuisesti edustettuna Säkylä-seuran järjestämässä yh-
teistyöpalaverissa seurakunnan rantasaunalla Pihlavassa 20.9.2019.  
 
Säkylän kotiseutuarkiston toimintaohjeen edellyttämässä Kotiseutuarkiston yh-
teistyö- ja kotiseututyöryhmässä seuramme edustajina olivat Leena Järnfors ja 
Pirkko Peltola, varajäsenenä Kalevi Salmi. Yhteistyö on tiivistynyt. Molempia 
arkistoyksiköitä on järjestetty ja kehitetty toimintavuoden aikana.  
 
Edustuksemme maisemanhoitoalueen neuvottelukunnassa oli Mikko Eskola ja 
Lassi Kauko.  
 
Seura teki myös yhteistyötä Köyliön pitäjän kylien kanssa, erityisesti Vuoren-
maan kyläyhdistyksen kanssa Pyhän Henrikin surmavirsiesitysten järjestelyissä 
ja Yttilän kyläyhdistyksen kanssa Köyliö-päivien ja Köyliön Ystävät-jaoston 10-
vuotisjuhlien aikaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

 
Seura oli mukana Kuhinoilla osallistumalla kuhinakulkueeseen 14.6.2019. 
 

 
 
 



    

 
 

 
Seura osallistui Säkylä-seuran joululehteen kirjoituksin. 
 
Seura oli edustettuna Säkylä-seuran 10-vuotisjuhlilla 8.6. Seuralle ojennettiin 
Pala Aitoa kuninkaanmäntyä. 
 
Loimaa-seura vieraili Köyliössä 24.8.2019.  Seuramme toimintaa olivat esitte-
lemässä Samuli Vahteristo ja Helena Santala. 
 
Kirjanpito- ja tilinpäätösyhteistyö aloitettiin Säkylän Tilitoimiston kanssa vuo-
den alussa.  
 
Helena Santala oli esittelemässä Köyliön naisen pukua ja seuran valmistutta-
mia koruja Säkylän kansalaisopiston seminaarissa ”Menneisyydestä nykyisyy-
teen” 26.1.2019.  Mukana olivat myös Pirjo Kotiranta ja Seija Ojala. Taustatu-
kea antoivat Ulla Kolu ja Sirkka Salo. 
 
Vuoden aikana muistettiin yhteistyökumppaneita merkkipäivien johdosta: 
Suomen Kotiseutuliitto 70 vuotta, Pyhäjärvi-instituutti 30 vuotta ja Alasatakun-
ta-lehti 70 vuotta. 
 
Yhteistyö Säkylän kunnan, Säkylä-Köyliön seurakunnan ja Köyliön kappeliseu-
rakunnan, Köyliön kyläyhdistysten, Säkylä-seuran ja monien muiden yhdistys-
ten kanssa on ollut mutkatonta ja antoisaa. Yhteistyön merkitys korostui erityi-
sesti tapahtumien, kuten Pyhän Henrikin surmavirren, Köyliö-päivien, ystävä-
kirkkopyhän, Ystävät-jaoston 10-vuotisjuhlinnan ja myyntitapahtumien järjes-
telyissä. Sekä kunnan että kappeliseurakunnan taloudellinen tuki oli seural-
lemme erittäin tärkeää! 
 
JÄSENISTÖ 
 
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli vuoden lopussa 389 henkilöä. Köyliössä 
asuvia jäsenistä oli 44 % ja muualla 56 %.  Sähköpostilla tavoitettiin 275 jä-
sentä/ jäsenperhettä.  
 
 



    

 
 

 
 
 
 
  
 
Henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa ja perhe- ja yhteisöjäsenyys 25 euroa.  
 
Jäsenistöön oltiin yhteydessä tiedottein (3kpl), sähköpostein, kirjepostein ja 
seuran kotisivujen kautta, Facebookissa ja paikallislehdessä ollein kirjoituksin. 
 
HALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Hallituksen kokouksia oli 11 ja ne pidettiin Yritystalolla Kepolassa. Kokousaika 
oli pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18.00. 
 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET  
 
Kevätkokous pidettiin 24.2.2019 Lallin Koululla. Sääntömääräisten kokous-
asioiden jälkeen kuultiin kolme puheenvuoroa aiheesta ”Pyhiinvaelluksia – lä-
hellä ja kauempana”:  

- Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen hallituksen jäsen Kalevi Salmi 
esitteli Pyhän Henrikin vaelluksen taustaa ja historiaa.  

 
- Erkki Länsisyrjä kertoi Pyhän Henrikin tien merkitsemisestä 1975-79 ja 

esitti havainnollisesti, miten reitti maastossa kulkee.  
 

- Tilaisuuden päätteeksi Seija Muurinen kertoi vaelluskokemuksistaan tun-
netun Santiago de Compostelan reitiltä.  



    

 
 

 
 
 
Syyskokous järjestettiin Lallin koululla 24.11.2019. Kokouksen jälkeen tutus-
tuttiin Museoviraston Köyliö-seuralle lahjoittamiin, Köyliön vanhoihin valoku-
viin, joista oli laadittu näyttely kokoustiloihin. Lisäksi Samuli Vahteristo esitteli 
uuden Köyliist-kirjan "Kaunista käsillä" ja Kalevi Salmi projektin, jolla pyritään 
keräämään ja tallentamaan mahdollisimman paljon Köyliö-seuran lähes 20 
toimintavuoden aikana eri tapahtumista otettuja valokuvia. 
 

 
 
 



    

 
 

ESITELMÄTILAISUUDET (ks. tarkemmin ko. tapahtuman kohdalta)  
 
Ystäväkirkkopyhänä 24.2.2019 kirjailija Paula Havaste kertoi aiheesta ”Miten kir-
joittaa mahdollisimman paljon oikeaa tietoa tarjoava romaani piispa Henrikin ja 
Lallin tarinasta?” Esillä olivat hänen kirjoittamansa, Lallista ja Kertusta kertovat 
Vihat-sarjan neljä romaania.  
 
Kevätkokouksen 24.3.2019 yhteydessä aiheena oli ”Pyhiinvaelluksia – lähellä 
ja kauempana”. 
 
Köyliö-päivillä 29.6.2019 oli luentotilaisuus kunnanvirastolla ”Tunnetko vanhaa 
Köyliötä” – Valokuvat-arkistosta ammennettua, Jaakko Ojala ja Samuli Vahte-
risto. 
 
Ystävät-jaoston juhlassa 31.8.2019 kuultiin Helena Santalan laatima ja esittä-
mä Köyliön ystävien 10-vuotishistoriikki, jota Kalevi Salmi täydensi valokuvin.  
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 
 
Pyhän Henrikin surmavirsi- esitykset aloittivat Säkylän kunnan 150-
vuotisjuhallisuudet. Esitykset toteutettiin Vuorenmaan kirkossa Heikin päivänä 
19.1.2019. Esityksiä oli kaksi, klo 16.00 ja kello 18.00. Tilaisuudet avasi seu-
ran puheenjohtaja Helena Santala ja alkuhartaudet piti kappalainen Sakari 
Vuola.  
 

 
 
Täydelle salille esitetyt surmavirsi- esitykset oli ohjannut Reetta Hulmi.  Kes-
keisissä rooleissa olivat: piispa Henrik Tomi Hulmi, kuningas Erik Veli-Pekka 
Suni, Lalli Aaro Liukko-Sipi, Kerttu Annica Laine, piispan renki Niilo Härkälä, 



    

 
 

piika Johanna Toivanen-Perko ja munkkikuorossa Pekka Huhtamaa, Heikki Ka-
ronen, Jaakko Ojala ja Jaakko Parkkila.  
Näytelmän näki n. 230 katsojaa. Tilaisuuteen oli kutsuttu Säkylän kunnan juh-
lavuoden merkeissä lukuisa määrä kutsuvieraita. Tilajärjestelyistä ja tarjoilusta 
vastasi Vuorenmaan kyläyhdistys. Kertun ”kakkarat” olivat ensi kertaa tarjolla. 
  

 
 
Pyhän Henrikin messu järjestettiin yhteistyössä Köyliön kappeliseurakunnan, 
Säkylä-Köyliön seurakunnan ja Säkylän kunnan kanssa Köyliön kirkossa 20.1. 
klo 18.00. Saarnan piti lehtori Jouko Elomaa ja liturgina toimi kirkkoherra Aila 
Isotalo. 
 
Ystäväkirkkopyhä 
Järjestyksessä 11. ystäväkirkkopyhä toteutettiin Ystävät-jaoston, kappeliseu-
rakunnan ja diakoniaväen yhteistyönä 24.2.2019. Päivään osallistui arviolta 70 
henkilöä. Kirkkopyhästä tarkemmin Ystävät-jaoston toimintakertomuksessa.  
 
Kulttuurimatka Kemiönsaareen 
 
Köyliö-ja Säkylä-seurojen yhteinen kulttuurimatka Kemiönsaareen toteutettiin 
lauantaina 18.5.2019.  Tutustumiskohteina olivat mm. Kasnäs, Sagalund-
museo ja sen museokauppa sekä Taalintehtaan Ruukinmuseo.  Retken aikana 
kaunis keväinen Kemiönsaari tuli muutoinkin tutuksi. Matkanjohtajana toimi 
Ulla Kolu ja paikallisena oppaana Marjatta Grenman. Matkalle osallistui 44 
henkilöä. 



    

 
 

 
 
 
Köyliö-päivät 
 
Köyliö-seura järjesti perinteiset Köyliö-päivät 29.-30.6.2019 yhteistyössä Köy-
liön kappeliseurakunnan ja Yttilän kyläyhdistyksen kanssa.   
Lauantaina 29.6. oli tarjolla monipuolista nähtävää pitäjän alueella, mm.:  
 

- Luentotilaisuus kunnanvirastolla ”Tunnetko vanhaa Köyliötä” – Valoku-
vat-arkistosta ammennettua, Jaakko Ojala ja Samuli Vahteristo  

- Sepän Aittapuisto, ”mitä löytyykään kuusien kätköistä?” 
- Anneli Hillin ateljee Tyytyn koululla 
- Villa Linturi, Efralaisten taidenäyttely 
-   Räisäläkeskus ja–museo avoinna 
-   Lallin Galleria, Sävysysterien taidenäyttely 

    -   historian havinaa, opastettu tutustuminen Yttilän Ottaan 
    -   Kepolan kirjasto, jossa mehutarjoilu ja lapsille kirjanmerkkien askartelua 
    -   patsaskierros Lauri Huhtisen pihalle ja tutustuminen Riikka Palosen 
suunnittelemiin ja valmistamiin koruihin.   
Iltapäivällä käytiin kylien välinen mölkkyottelu Yttilän museokoulun kentällä. 
 



    

 
 

  
 
Illalla kokoonnuttiin koko perheen iltatapahtumaan Yttilän Museokoululle, mis-
sä mm. vuoden kylätoimijan julkistaminen.  Vuoden 2019 kylätoimijaksi valit-
tiin Pertti Reunanen Kankaanpäästä. Ilta jatkui yhteislaulutilaisuudella Museo-
koululla Kepolan Laulumiesten ja Pelimanniyhtyeen johdolla.      
 

 
 
Sunnuntaina 30.6.: 
- kello 10.00 vanhan ajan messu Köyliön kirkossa.  Messun toimitti Sakari Vuo-
la, kanttorina Jari Ketola.  Yksinlaulua Satu Vesa.  Palveluvuorossa oli Köyliö-
seura.  
- n. 11.45 siirryttiin Lallin koululle, missä nautittiin Yttilän kyläyhdistyksen 
valmistama ja tarjoilema keittolounas lisukkeineen ja jälkiruokakahvit kera 
kastettavan.  
  



    

 
 

Koulun aulaan oli järjestetty laaja käsityönäyttely. Esillä oli vanhoja käsitöitä, 
mutta myös uudempia. Myös seuran tuotteet- kirjat ja korut olivat esillä ja os-
tettavissa.  
-kello 13.00 pääjuhla liikuntasalissa.   
Juhlan juonsi Veli-Pekka Suni 
Tervehdyssanat lausui seuran puheenjohtaja Helena Santala. 
Musiikista vastasivat Kepolan Laulumiehet ja Pelimanniyhtye  
Säkylän kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Teijo Mäenpää  
Runojen lausunnalla ilahdutti Päivi Saarinen 
Juhlapuheen piti rovasti emeritus Veijo Järvinen 
 
Väliajalla juotiin seuran tarjoamat Säkylän kunnan 150-vuotisjuhlakahvit  
 
Köyliön Lallin ja Kertun julkistaminen 
Palkitsemiset, muistamiset ja stipendit 
Vuoden kylätoimijan esittely ja kukitus 
Päätössanat lausui vapaaherra Axel Cedercreutz 
Satakunnan laulu  
Juhlapäivän päätteeksi oli muistelutilaisuus ”Yttilän raitti”. Raitille johdattelivat 
Sari Minkovitsch ja Hannu Hilli 
  
Kello 19 oli mahdollisuus mennä katsomaan Tuiskulan kesäteatterin näytelmää 
"Kotomaan vaaran vuaret". 
 
 

 



    

 
 

 
 
 



    

 
 

Köyliön ystävät-jaoston 10-vuotisjuhlat 
 
 
Köyliön ystävät-jaosto perustettiin syyskokouksessa 2008 ja se aloitti toimin-
tansa 1.1.2009.  Jaosto on toiminut 10 vuotta.  Jaosto juhli 10- vuotista toi-
mintaansa Köyliössä 31.8.2019.  Juhlapäivästä tarkemmin Köyliön Ystävät-
jaoston toimintakertomuksessa. Jaoston toiminnasta laadittiin juhlaan histo-
riikki, joka on toimintakertomuksen liitteenä.   
 
 
Sukututkimuskurssi 
 
Seura järjesti sukututkimuskurssin 16.-17.11.2019. Kurssin suunnitteli ja to-
teutti Kalevi Salmi.  Kurssi oli 1. osa sukukirjaan tähtäävästä kolmiosaisesta 
kurssikokonaisuudesta. Kurssille osallistui 21 henkilöä. 
 

 
 
Muuta toimintaa 
 
Köyliö-seuraa koskevien, vuosilta 2000-2019 kertyneiden valokuvien ja tal-
lenteiden kerääminen, järjestäminen ja tallentaminen aloitettiin ja työ pääsi 
hyvään vauhtiin.  
 
Seuran jäsenrekisteriä on kunnostettu sisällöltään tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksia vastaavaksi.  
   
 
 
 



    

 
 

KUNNIANOSOITUKSET, PALKITSEMISET, STIPENDIT 
 
Köyliö-päivillä 29.-30.6.2019: 
 

• Köyliön Lalliksi ja Kertuksi valittiin Lassi Kauko ja Inkeri Marttila 
• seuran kunniakirjan saivat Jaakko Ojala,Mikko Eskola, Helvi Heikkilä ja 

Saana Kauko 
• palan aitoa Kuninkaanmäntyä sai Mikko Eskola 
• stipendit luovutettiin Miia Koskelle ja Sonja Kaisajoelle 

  
Marraskuun hallituksen kokouksessa 4.11.2019 Asser Lehtorannalle luovutet-
tiin pala aitoa Kuninkaanmäntyä. 
 
SÄKYLÄN KUNNALTA SAATU TUNNUSTUS 
 
Jouko Juhola ja Asser Lehtoranta osallistuivat Säkylän kunnan 150-
vuotisjuhlaan 8.9.2019. Jouko Juhola vastaanotti kunnanhallituksen myöntä-
män Säkylän hyväksi – mitalin ja kunniakirjan tunnustuksena erityisen ansiok-
kaasta toiminnasta Säkylän kunnan kehittämiseksi ja asukkaiden menestyk-
seksi.  
 

 
 
 
 



    

 
 

KÖYLIÖ-SEURAN MYYNTITUOTTEET 
 
Köyliist-sarjan kirjoja 1-14 myytiin edelleen toimintavuoden aikana.  Marras-
kuussa 2019 julkaistiin lähes kahden vuoden sisukkaan työn tuloksena uusi 
kirja Köyliist 15 ”Kaunista käsillä”.   Kirjan 256 sivulla esitellään köyliöläistä 
käsityöperinnettä ja käden taitajia aina 1800-luvulta tähän päivään saakka. 
Kirjan toimitustyössä olivat mukana seuran julkaisujaoston jäsenet, vastuu-
toimittajana oli jaoston puheenjohtaja Samuli Vahteristo. 
 
Kirjojen lisäksi myynnissä oli edelleen koruja, kortteja ja kuvatauluja. Kainon    
valmistamia Köyliö-seuran nimikkoneuleita oli edelleen myynnissä Kotikolossa, 
muut tuotteet Kotikolossa, Köyliön Osuuspankissa, Jaakko Ojalan liikkeessä, 
seuran kokouksissa, aluetapaamisissa sekä Köyliö-päivän pääjuhlassa.  
Köyliist-tuotteita myytiin seuramme toimesta myös: -  
18.8. Voitoisten elomarkkinoilla  
25.8. Vuorenmaan tuotetorilla 
7.9. Kepolan markkinoilla 
14.9. Yttilän syystorilla 
30.11.myyjäisissä Säkylän Honkalassa  
8.12. myyjäisissä Villa Linturissa  
15.12.myyjäisissä Lallintalolla  
 

 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

JAOSTOJEN JA TYÖRYHMIEN TOIMINTAKERTOMUKSET 
 
Perinnejaoston toimintakertomus 
 
Jaoston jäsenet: 
Lassi Kauko, puheenjohtaja 
Jaakko Parkkila 
Leena Järnfors 
Sari Minkovitsch 
Mikko Eskola 
Jouko Juhola 
Hannu Hilli  
 
Jaosto kokoontui 2 kertaa. 
 
Helvi Heikkilän tekemät haastattelujen litteroinnit valmistuivat. 
 
Kylttien puhdistuksen ja kuntoarvion tekivät Parkkila ja Kauko. Jaosto pohti 
mahdollisuutta lisätä kyltteihin QR-koodit, joiden kautta päästäisiin kertomaan 
kohteista enemmän. 
 
Yttilän museokoulussa ovat säilössä Vihterin ja Elon paperit. Minkovitsch ja 
Kauko perehtyivät papereihin, joissa näkyy maanviljelyn ja karjanhoidon kehi-
tys 1920-luvulta 1970-luvulle, papereissa on myös Köyliön Osuuskaupan histo-
riaa v 1918 jälkeen 1920- ja 1930-luvuilla. Näistä papereista arvioidaan löyty-
vän aineistoa käytettäväksi tulevissa Köyliist-kirjoissa. 
 
Jaoston toinen kokous pidettiin Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseossa. Jaostolle 
esiteltiin Johanna Parkkilan tekemä Köyliön Suojeluskunnan ja Lotta Svärdin 
historia ja Köyliön Suojeluskunnan lippu, jonka varsinainen sijoituspaikka on 
Porissa museossa. Köyliön ja Säkylän suojeluskuntien ja lottien historiasta teh-
dään kirja v. 2020.  
 
Tiina Reunanen valmisti Lallia ja Henrikiä esittelevän 20 minuutin mittaisen do-
kumentin. Se esitettiin Kankaanpään meijerissä 11.10.2019. Siihen suunnitel-
laan lisättäväksi tallenteet neljästä Talvihenrikistä 2020.  
 
Perinnejaosto esitti seuralle, että se tukisi museokoulua jaoston siellä pitämien 
kokousten osalta. 
 
Sari Minkovitschin lähinnä 1960-1970-lukuja koskevat haastattelut alkoivat ke-
sällä. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

 
Ympäristöjaoston toimintakertomus 
 
Jaoston jäsenet:  
Reetta Hulmi, puheenjohtaja  
Marika Vahekoski 
Olli Taimi  
Heikki Kytövuori  
Henna Ryömä  
Kari Kekki  
Raimo Savioja 
 
Ympäristöjaoston toiminta oli vuonna 2019 tauolla. Hallitus seurasi Kunin-
kaanmännyn pohjaveden ottohankkeen vaiheita, hankkeen, josta seura teki 
muistutuksen vuonna 2018. 
Hallitus piti yhteyttä Ely-keskukseen ollakseen selvillä vuonna 2018 anomansa 
Maisemanhoitoaluehankkeen perustamisvaiheista. 
Hallitus seurasi myös Hallavaaran läheisyyteen suunnitteilla olevaa suur-
kanalaa koskevaa uutisointia.  
  
Julkaisujaoston toimintakertomus 
 
Jaoston jäsenet: 
Samuli Vahteristo, puheenjohtaja 
Alpo Heino 
Jaakko Ojala 
Simo Nummi 
Saana Kauko 
Tarja Putko 
Anne Helin 
Liisa Nykänen 
Sirkka Salo  
 
Julkaisujaosto toimesta tuettiin seuran tiedotustoimintaa laatimalla jäsentie-
dotteet ja tapahtumien lehtipuffit. Koko julkaisujaosto oli tavalla tai toisella 
edistämässä Köyliist 15-kirjan ”Kaunista käsillä” - syntyä.  
Kokonaisuutena Köyliist 15-teoksen kokoaminen kesti lähes kaksi vuotta, mut-
ta tulos oli uurastuksen arvoinen. ”Kaunista käsillä”- teos tallentaa arvokkaalla 
tavalla paikallista kulttuuriperintöä, sukujen historiaa ja vahvistaa köyliöläistä 
identiteettiä. Teoksessa on kuvattu Köyliön käsityöperinnettä hyvin kauniisti ja 
monipuolisesti, mukaan on löydetty huikeita osaajia eri aloilta. Upeita kuvia 
ryydittävät niin hauskat kuin haikeatkin tarinat ja muistelukset. Jokainen lukija 
löytää kirjasta itseään koskettavimman kertomuksen kuvineen. ”Kaunista kä-
sillä”-teos on kerrassaan upea kulttuuriteko koko satakuntalaiselle käsityöpe-
rinteelle. Laadukkaasti toteutettu ulkoasu ja monipuolinen sisältö tekevät siitä 
todellisen taideteoksen kotiseutua käsittelevien kirjojen joukossa. 
Köyliist 15 -kirja on ”jättikokokoinen” 256 sivua ja 400 kuvaa sisältävä teos, 
jossa on esitelty lähes 80 käden taitajaa.  



    

 
 

 
 

 
Hanna Jaakola oli todellinen löytö työhön Museotaksvärkkihankkeeseen   



    

 
 

 
Kylläpä kirjat painavat, mutta silti Samuli Vahteristoa hymyilyttää  
  
Julkaisujaoston puheenjohtaja ja jäsenet osallistuivat myös kirjan julkaisu- ja 
esittelytapahtumiin Eurassa, Köyliössä, Säkylässä ja Raumalla. 
Julkaisujaosto kokoontui toimintavuoden aikana vain kerran, mutta jaoston jä-
senet pitivät tiiviisti yhteyttä toisiinsa puhelimella ja sähköpostein. Tästä ku-
vaavana esimerkkinä on se, että jaoston puheenjohtaja sai vuoden aikana 426 
sähköpostia joko jaoston jäseniltä tai Köyliist 15 -teokseen liittyen. 



    

 
 

 

 
Kaunista-käsillä kirja julkistettiin Yttilän Museokoululla 
 
 
Köyliön Ystävät-jaosto 
 
 
Jaoston jäsenet: 
Marita Holkeri, puheenjohtaja 
Erkki Hammar ja Raija Nikki, Rauman seutu 
Pirkko Partanen ja Martti Erkkilä, Tampereen seutu 
Paula Auerkari ja Hannu Hilli, Helsingin seutu 
Marita Holkeri ja Leena Leinonen, Turun seutu 
Terttu Kalmeenoja, Porin seutu 
Pirkko Peltola, Köyliön lähipitäjät  
 
Vuosi 2019 oli Köyliön ystävät-jaoston 11. toimintavuosi. Juhlimme kymmentä 
toimintavuotta (2009-2018). Juhla-vuoden kunniaksi järjestettiin ystäväta-
paamiset kaikilla ystävätoiminnan alueilla sekä 10-vuotisjuhlat 31.8.2019 Köy-
liössä Yttilän Museokoululla teemana ”Vanhanajan koulupäivä” sekä iltajuhla 
Kankaanpään Meijerissä. 
  
Toimintavuoden 2019 lopussa Köyliö-seuralla oli rekisterissään 416 ulko-
köyliöläistä, joista jäseniä oli 217 ja ei-jäseniä 199 henkilöä. 
 
Järjestyksessä 11. ystäväkirkkopyhä toteutettiin Köyliön kirkossa sunnuntaina 
24.2.2019 yhteistyössä Köyliön kappeliseurakunnan kanssa.  Messun toimitti 
Säkylä-Köyliön seurakunnan vs. kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala. Messun sa-
nomana oli "Jumalan sanan kylvö Pyhän Henrikin ajoista aina tähän päivään".    



    

 
 

Palveluvuorossa olivat Köyliö-seura ry/Köyliön ystävät.  
Päivä jatkui seurakuntatalolla yhteisvastuulounaalla. Lounaan jälkeen kello 13 
kirjailija Paula Havaste kertoi aiheesta ”Miten kirjoittaa mahdollisimman paljon 
oikeaa tietoa tarjoava romaani piispa Henrikin ja Lallin tarinasta?” 
Köyliö-seuran kutsuma Havaste kertoi historiallisten romaanien luomisesta ja 
taustatyöskentelystä sekä historian merkityksestä nykyisyyden ymmärtämi-
seksi. Luennon jälkeen kirjailijalle esitettiin runsaasti kysymyksiä ja keskustelu 
oli vilkasta.  
 

 
Paula Havaste 



    

 
 

 
Havastetta kuunnellaan hartaasti 
 
Ulkoköyliöläiset osallistuivat 18.5.2019 Köyliö- ja Säkylä-seurojen järjestämäl-
le kulttuurimatkalle Kemiönsaareen ja runsain joukoin 29.-30.6.2019 järjestet-
tyjen Köyliö-päivien tapahtumiin. He osallistuivat lauantaipäivän eri tilaisuuk-
siin ja olivat mukana koko perheen iltatapahtumassa Yttilän Museokoululla, 
sunnuntain pääjuhlassa ja juhlan jälkeen pidetyssä muistelutilaisuudessa Lallin 
koululla. Muistelujen aiheena oli ”Yttilän raitti”, jonne johdattelijoina olivat Sari 
Minkovitch ja Hannu Hilli.  
 
 
 
Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlat 31.8.2019 Köyliössä Yttilän Museokoulussa klo 
12-16 ja Kankaanpään Meijerissä klo 17-21. 
Vanhan ajan koulupäivä kokosi paikalle 53 Köyliön ystävää. Koulupäivän luku-
järjestys ohranryynivelli-ruokailuineen ja välitunteineen sujui hienosti.  
Iltajuhlassa oli 58 henkilöä. Nautimme juhlapäivällisen ja ohjelma oli erin-
omaista. Molempien tilaisuuksien juontajana toimi Olli-Pekka Ihamäki. Ystävät-
jaosto puhalsi yhteen hiileen ja Köyliö-seuran tukemana saimme viettää iki-
muistettavan juhlapäivän.  
Juhlatyöryhmään kuuluivat Helena Santala, Paula Auerkari, Terttu Kalmeenoja, 
Pirkko Peltola ja Marita Holkeri. 
 



    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

Alueilla tavattiin seuraavasti: 
 

 
Rauma 
 
 

 
Tampere 



    

 
 

 
Vantaa 

 
Pori, kuva vuodelta 2017 



    

 
 

 
Turku 
 



    

 
 

 
Köyliön lähialueet Harjavalta  
 
 
Köyliön Ystävien 10-vuositaipaleen kunniaksi toteutettiin juhlakiertue, joka ko-
kosi ystävätapaamisiin Köyliön ystäviä jokaisessa ystäväkaupungissa ja Köyliön 
lähialueella.  
Aluetapaamisissa Köyliö-seuraa edustivat puheenjohtaja Helena Santala, Valo-
kuvat-arkiston johtaja Kalevi Salmi ja julkaisujaoston puheenjohtaja Samuli 
Vahteristo. Köyliön ystävät-jaoston jäsenet organisoivat vuorollaan oman alu-
eensa tapaamiset. 



    

 
 

 
Tapaamisten pääohjelmana oli Köyliön valokuvat-arkiston käytön tuoreimpien 
tietojen, uusien ominaisuuksien ja uusien museokuvien esittelyä (noin 2300 
kuvaa) ja arkiston taustojen tilannekartoitusta. Köyliist 15-kirjan syntyvaiheita 
esiteltiin jokaisessa tilaisuudessa. Vaihdoimme kuulumisia ja keskustelimme 
Köyliö-seuran ja Köyliön ystävien juhlavuoden tulevista tapahtumista. Köyliö-
seura tarjosi kahvit. 
 
Tampereen seudun köyliöläiset tapasivat toimintavuoden aikana kaikkiaan 
kuusi kertaa: 
21.9. Ystävätapaaminen Tampereen yhteiskoulussa aiheena Köyliön Ystävien 
10-vuositaipaleen juhlakiertue ja 
viisi lukupiiritapaamista, joista 25.11. uuden Köyliist 15-kirjan ”Kaunista käsil-
lä” esittelytilaisuus, tapaamispaikkana Tampereen Yhteiskoulun tilat.  
 
Turun seudun köyliöläiset tapasivat yhteensä seitsemän kertaa: 
16.2. Turun Kristillisellä opistolla Köyliön ystävien juhlakiertueen merkeissä 
10.12. jouluinen tapaaminen Turun Kristillisellä opistolla. Illan aikana saimme 
nähdä tuoreen Lalli-dokumentin, joka on toteutettu köyliöläisin voimin. Kat-
soimme myös valokuvaesityksen Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlista. Tutus-
tuimme uuteen Köyliist 15-kirjaan ”Kaunista käsillä”. 
Lukupiirikokoontumisia oli viisi: 1.7. Köyliössä Villa Linturissa ja neljä kertaa 
Turussa Café Artissa.   
 
Lukupiiritapaamisissa on ollut tavallisesti 10-12 innokasta osallistujaa.  
 
Helsingin seudulla tavattiin 28.9. Vantaalla Paula Auerkarin ”muumitalossa”, 
juhlakiertueen merkeissä.  
 
Porin seudun köyliöläiset tapasivat kaksi kertaa:  
4.5. Porin Diakonialaitoksella Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlakiertueen ohjel-
malla 
4.12. Cafe Edlan yläkerrassa, jouluisen ystävätapaamisen ohjelmassa oli Köy-
liist 15-kirjan esittely sekä tämän ja muidenkin Köyliist-kirjojen ostomahdolli-
suus. Keskusteltiin seuraavan vuoden suunnitelmista. 
 
Rauman seudun köyliöläiset tapasivat kaksi kertaa: 
27.4. tutustuttiin Vanhaan Raumaan opastetulla kierroksella, jonka jälkeen 
kuultiin Köyliön ystävien juhlakiertueen esitelmiä Ravintola Savilassa. 
4.12. kokoonnuttiin Rauman pääkirjastossa, jossa Samuli Vahteristo esitteli 
Köyliist 15-kirjan. 
 
Köyliön lähialueiden Köyliön ystävät tapasivat 30.3. Harjavallassa Emil Ceder-
creutzin museossa. Ohjelmassa oli juhlakiertueen asiat ja tilaisuus tutustua eu-
ralaisten kuvataiteilijoiden Pirjo Hamm-Hakamäen, Kaisa Soveron ja Annette 
Juuselan näyttelyihin. 
 
Ystävätapaamisiin osallistui toimintavuoden aikana n. 400 henkilöä.  Myös Köy-
liöstä tultiin mukaan aluetapahtumiin.  
 



    

 
 

Jaoston kokous pidettiin Köyliössä 24.2.2019 ja kaksi Köyliön ystävien 10-
vuotisjuhlan suunnittelukokousta 24.3. ja 30.6. Jaoston jäsenet ovat pitäneet 
yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. Jaoston puheenjohtaja on osallistunut 
seuran hallituksen kokouksiin.   
 
 
 
Köyliön Valokuvat-arkisto 
 
Arkisto on perustettu vuosina 2008 -2012 ja siellä oli vuoden 2019 lopussa 
10596 kuvaa. Arkiston johtajana toimi Kalevi Salmi. Valokuviin liittyvistä jär-
jestelyistä - useampaan kertaa arkistossa olevien kuvien poistoista, tekstien 
korjauksista, uusien kuvien arkistoon siirroista – vastasi ”kolmen kopla” Sanna 
Kinnunen, Pentti Vuotila ja Kalevi Salmi. Arkistosta tilatut kuvat valmisti Jaak-
ko Ojala. 
  
Arkistolla on johtoryhmä, jossa ”kolmen koplan” lisäksi on Köyliön museon 
edustajana Anneli Laine, koululaitoksen edustajana Mirkka Thessler ja Köyliön 
ystävien edustajana Martti Erkkilä. Johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa.   
    
Arkiston kuvat olivat eITcon Oy: n palvelimella.  
     
Vuoden 2019 aikana ei ole muutamaa kuvaa lukuun ottamatta tallennettu uu-
sia kuvia. Arkistossa kahteen kertaan olleita kuvia on poistettu ja kuvatietoja 
korjailtu. Vuosien aikana arkistosta myydyt kuvat on Jaakko Ojala käsitellyt ja 
kaikki käsitellyt kuvat siirrettiin alkuperäisten kuvien tilalle vuonna 2019. Ar-
kistoon on muodostettu kolme pysyvää näyttelyä eri aihealueista. Arkiston ra-
kennetta muutettiin myös niin, että oli mahdollista valita kuvien joukosta etu-
sivulle näkyviin kuukausittain vaihtuva, kiinnostava valokuva, joka tässä voitiin 
myös suurentaa alkuperäiseen kokoonsa. Näitä kuvia oli yhteensä 10 vuonna 
2019.  
 

     



    

 
 

 
 
Vuonna 2018 hyväksytyn Säkylän Kotiseutuarkiston toimintaohjeen mukaan 
Köyliön valokuvat - arkisto on osa Säkylän Kotiseutuarkistoa, mutta valokuvat-
arkisto on edelleen Köyliö-seuran omistama ja hallinnoima. Kotiseutuarkiston 
yhteistyöryhmässä Köyliö-seuran nimeämänä varajäsenenä ja samalla valoku-
vat-arkistoa edustaen on toiminut Kalevi Salmi.  
 
Kalevi Salmi esitteli 9.11. Köyliön valokuvat-arkistoa opettajille Veso-päivänä. 
Kunkin koulun rehtorille luovutettiin arkistoon salasanat, jotta kouluprojektien 
yhteydessä on mahdollista hyödyntää kuvia täysipainoisesti.  
Kalevi Salmi ja osa johtoryhmän jäsenistä olivat mukana Köyliön ystävien ys-
tävätapaamisissa kaikissa ystäväkaupungeissa esitellen valokuvat-arkistossa 
tehtyjä uudistuksia; kuukausittain vaihtuvan kuvan ideaa, arkiston näyttelyjä, 
haun kikkoja. 
 
Valokuva- ja nauhoitetyöryhmä 
 
Köyliö-seuran hallitus pyysi maaliskuun kokouksessa Kalevi Salmia kokoamaan 
työryhmän selvittämään yhdistyksen huoneessa olevat paperikuvat, digitaali-
kuvat, kasetit, CD- levyt ja muu merkittävä materiaali.  
 
Työryhmän jäseninä ovat olleet Helena Santala, Anneli Laine, Jaakko Ojala ja 
kokoonkutsujana Kalevi Salmi.  Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa, joista yksi 
yhdessä Valokuvat-arkiston johtoryhmän kanssa.  
 
Työryhmä laajensi työkenttäänsä ja on pyrkinyt selvittämään kaiken sen valo-
kuva- ja nauhoitemateriaalin, joka on tallennettu Köyliö-seuran lähes 20 vuo-
den toiminnan aikana yhdistyksen eri tapahtumista. Todettiin, että kuvista ja 
muusta materiaalista suuri osa on yksityishenkilöillä. Laadittiin ohjeet Köyliö-
seuran kotisivuille vasemman palkin kohtaan Köyliön valokuvat-arkisto. Henki-
löt, jotka ovat valmiit luovuttamaan valokuviaan Köyliö-seuran käyttöön, ovat 
voineet lähettää kuviaan näiden ohjeiden avulla.  
 
Kuvia on saatu joitakin tuhansia. Niiden tarkempi jaottelu on kesken, joten 
tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Kuvat on siirretty ulkoiselle levyasemalle. 
Lopullisena tavoitteena on siirtää kuvat eITconin palvelimelle, jossa yhdistyk-
sellämme on runsaasti käyttämätöntä tilaa. Siirtoon liittyvä tekniikka on selvi-
tetty ja kokeeksi on palvelimelle siirretty 6 valokuvaa, joita voi tarkastella 
osoitteessa http://www.koylio-seura.fi/galleria. Lopullisessa järjestelyssä kuvat 
tulevat olemaan salasanan takana.    
Työryhmän työ jatkuu vuonna 2020.              
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