MARRASKUU 2020

Juhlavuosi koronan varjossa

KOHTI PAREMPAA
HUOMISTA

K

öyliö-seura on koronatilanteesta huolimatta pystynyt juhlistamaan onnistuneesti 20-vuotista toimintaansa. Seuran
hallituksen kokouksista osa on pidetty sähköpostin välityksellä. Heinä-elokuussa Lallin
Galleriassa oli esillä kaksi näyttelyä: ”Aarteita
Kirkkokarilta – pyhiinvaellusmuistoja piispa
Henrikistä” ja ”Köyliö-seura 20 vuotta kotiseudun parhaaksi.” Köyliö-seura ja KöyliönSäkylän Sähkö ovat yhdessä järjestäneet valokuvauskilpailun teemalla ”Perinnemaisema
hyvinvoinnin, elinvoiman ja virkistyksen lähteenä.”
Juhlavuosi huipentui elokuussa pidettyihin
Köyliö-päiviin ja Köyliö-seuran 20-vuotisjuhlaan. Köyliö-päivien osalta tapahtumat pystyttiin viemään läpi turvaväleillä ja tarkasti
koronaohjeita noudattaen. Köyliö-päivien ohjelmakattaus oli monipuolinen. Lauantaina istutettiin juhlavuoden puut Paulan puistoon ja
Köyliön hautausmaalle. Päivän aikana oli useita tutustumiskohteita ja ilta huipentui Köyliön
meijerin pihassa pidettyyn puistokonserttiin.
Sunnuntain juhlallisuudet alkoivat hartaushetkellä Tuiskulassa ja päivän kohokohta oli Lallin
koululla pidetty pääjuhla, jossa palkittiin seuran hyväksi toimineita ja kiitettiin yhteistyö-

kumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Pääjuhlan
jälkeen Köyliön ystävät suunnittelivat tulevaa
toimintaansa.
Tervehdysten vastaanoton yhteydessä saimme
vastaanottaa yhteistyökumppaneilta upeaa
tunnustusta ja kiitosta tekemästämme työstä
kotiseudun hyväksi.
Koronan johdosta olemme joutuneet siirtämään syksyksi suunniteltua sukututkimuskurssia ja sadonkorjuujuhlaa myöhempään
ajankohtaan. Parhaillaan kootaan aineistoa
Köyliist 17 -kirjaan Kotiseutuarkiston aarteita
ja musteluksia. Sinäkin voit olla mukana kirjan teossa. Ohjeet löydät Köyliö-seuran kotisivuilta.
Köyliö-seura ja sen jaostot ovat suunnitelleet
vuoden 2021 toimintaa. Tervetuloa Säkylän
kunnan valtuustosaliin 15. marraskuuta, missä pidetään seuran kevät ja syyskokoukset – samalla voit tuoda omat ideasi ja toiveesi seuran
toimintaan. Köyliö-seuralle jäsenet ja heidän
toiveensa ovat tärkeitä – yhdessä toimien
voimme tehdä enemmän kotiseudun hyväksi.
Tulevaan vuoteen suhtaudumme toiveikkaasti
”uuteen normaaliin” uskoen ja jatkamme innolla työtä kotiseutumme parhaaksi.
Helena Santala, Köyliö-seuran puheenjohtaja

KÖYLIÖ-SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

pidetään Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa15.11. klo 14.00 alk.
Kokouksissa ovat esillä sääntömääräiset asiat, mm.
Köyliö-seuran vuoden 2019 toteutunut toiminta ja
vuodelle 2021 seuran ja sen jaostojen laatimat toimintasuunnitelmat. Vuoden 2019 toimintakertomukseen
voit tutustua etukäteen seuran sivuilla.
Säkylän kunnan valtuustosali tarjoaa väljät puitteet kevät- ja syyskokouksen pitämiseen. Olemme varanneet
myös käsidesiä ja kasvomaskeja paikan päälle. Poikkeusolojen takia pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen, pirjokotiranta54@gmail.com tai 040 509 2758

Tervetuloa kuuntelemaan esitelmä
kotiseututyön merkityksestä
Kokousten jälkeen noin klo 15.15 Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen, FM Kristiina Syrjäsuo pitää
esitelmän aiheesta ”Kotiseututoiminnan merkitys
hyvinvoinnille sekä näkökulmia saavutettavuudesta
kulttuuritoiminnassa ja kotiseututyössä”.
Kotiseututyöllä ja kulttuurin harrastamisella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia. Syrjäsuon mukaan myös
saavutettavuuden edistäminen lisää yhdenvertaisuutta, osallistumista ja osallisuutta, mitkä vuorostaan lisäävät hyvinvointia. Myös osallisuus omassa yhteisössä
yleisesti on merkittävä hyvinvointitekijä.

KÖYLIIST-KIRJAT
KOTIIN JA LAHJAKSI

KÖYLIÖN YSTÄVIEN
TOIMINTAA

Köyliö-seura julkaisi elokuussa uuden Köyliist-kirjan
20-vuotisen toimintansa kunniaksi. Kirja kertoo Köyliö-seuran mittavasta työstä kotiseudun parhaaksi.
Valitettavasti korona-aika ei ole mahdollistanut myyntitapahtumia. Kahta uusinta kirjaa voit ostaa allamainituilta henkilöiltä. Soita ja sovi hakuaika. Kaikkia
Köyliist-sarjan kirjoja on myynnissä OP Ala-Satakunnan konttorissa Köyliössä, Tuiskulan Kotikolossa ja
Studio Jaakko Ojalassa.
Nyt kannattaa hankkia kirjaa myös lahjaksi. Tarjoamme Köyliist 16-kirjan oston yhteydessä 5 euron alennuksen Köyliist 12-15 kirjoista Kansallismaiseman
Kainalossa, Kuinkas kierrät Kiulonjärven – ympäri jokikoveran, Lempimäisiä ja Kaunista käsillä.

Tampereen ja Turun lukupiirit kokoontuvat
tänä syksynä seuraavasti: Turussa 11.11. ja
Tampereella 8.12. Ystävätapaamiset pyritään
järjestämään Porin seudulla marras-joulukuun
vaihteessa ja Turussa joulukuun puolella jouluisissa merkeissä.
Perinteisen ystäväkirkkopyhän osalta emme voi
vielä luvata mitään varmaa. Tarkemmat tiedot
ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan myöhemmin Köyliö-seuran kotisivuilla.

Köyliist 15
Kaunista käsillä

40,- kpl

UUSI

Köyliist-kirjat
12 - 14

Köyliö-seura 20 vuottaKotiseudun parhaaksi

HINTAAN
25,- kpl

15,KIRJAA MYYVÄT KÖYLIÖSSÄ
Tuiskulan Kotikolo
Susanna Salo-Kimppa ..........................050 3639050
Mainosnummi, Simo Nummi...............040 5325815
Studio Jaakko Ojala ..............................050 3203181
Kirsti Savioja ........................................041 4663275
Samuli Vahteristo..................................050 5611455
Liisa Yski................................................050 540 0404
MYYNTIHENKILÖT ALUEILLA
Pääkaupunkiseutu, Paula Auerkari .....040 4117847
Köyliön lähialueet, Pirkko Peltola ......0400 437803
Porin seutu, Terttu Kalmeenoja ..........044 5344735
Rauman seutu, Erkki Hammar ............0400 590260
Tampereen seutu, Pirkko Partanen......045 8565633
Turun seutu, Helena Santala ...............050 5417945
Turun seutu, Marita Holkeri ................050 3426466

Köyliist 8-11 .... 10 €
Köyliist 1-7 ........ 5 €
KÖYLIIST-KORUT PUKIN PUSSIIN
Ilahduta ystäväsi ja läheisesi Köyliist-korulla.
Tilaukset ja näyttö Seija Ojala............... 050 3203181
KÖYLIÖ-SEURAN JA SÄKYLÄ-SEURAN TUOTTEITA
ITSELLE TAI LAHJAKSI
Tervetuloa jouluostoksille ja glögitarjoiluun pe 4.12.
klo 17-19 (Rantatie 254 Säkylä, srk viraston vieressä).
Samalla voit tutustua
hanketoimistoon ja tutustua kuvataideharrastajien
ikkunanäyttelyyn.

Facebook
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät
www.koylio-seura.fi

