KÖYLIÖSEURAN
KEVÄT
2017
HYVÄT KÖYLIÖLÄISET JA KÖYLIÖN YSTÄVÄT!

V

uonna 2017 Köyliö-seura järjestää monia tapahtumia ja aktiviteetteja. Osa tapahtumista
liittyy Suomi 100 –juhlavuoteen.
Helmikuussa on ystäväkirkkopyhä ja siihen liittyvä
luento uskonpuhdistuksesta sekä yhteisvastuulounas. Maaliskuussa järjestetään kotiseuturetki Emil
Cedercreutzin museolle Harjavaltaan ja samalla
pidetään seuran kevätkokous. Viime vuoden tapaan
huhtikuussa pidetään luento kotiseutuaiheiseen valokuvakilpailuun liittyen. Kulttuuriristeily on seuralta uusi päänavaus,
jossa Tukholmaan
suuntautuvan laivamatkan aikana
pidetään Köyliöön liittyviä esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia.
Kevään kuluessa käynnistyy
Mikko Eskolan johtama Museohanke, jossa digitoidaan
Köyliön museoiden esineistöä ja pyritään tuomaan
niistä tietoja paremmin
esille. Hankkeen yhteydessä järjestetään myös
riukuaitakurssi ja muitakin tilaisuuksia, jossa voi
antaa talkooapua museoiden hyväksi.
TULEVAISUUDEN KUUSI 2017

Köyliö-päivät järjestetään 8. – 9.7. yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja kyläyhdistysten sekä muiden
toimijoiden kanssa. Kevään ja kesän aikana tehdään
retkiä lähiseudulle. Luvassa on myös Köyliönjärven
kansallismaiseman hoitoon liittyviä toimia.
Valmisteilla on myös uusi Köyliist-kirja, jonka sivuilla on tarkoitus nostaa esiin köyliöläisiä ruokareseptejä, esitellä pitokokkeja ja ruokaan liittyviä
muistoja. Kirjaan liittyen järjestetään kirjoituskilpailu.
Jatkamme viime vuoden tapaan yhteistyötä eri yhdistysten ja seurojen kanssa. Säkylän kunta tukee
toimintaamme. Säkylä-seuran kanssa järjestämme
kotiseutuaiheisen valokuva- ja kirjoituskilpailun.
Keväällä jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus
istuttaa Suomi 100 –kotiseutukuusi.
Seuralla on upeita lahja- ja myyntituotteita sekä
tietysti Köyliist-kirjoja, jotka sopivat viemisiksi ja
merkkipäivälahjoiksi. Erityisen suosittuja ovat olleet Kainon valmistamat tekstiilit.
Köyliö-seurassa oli viime vuonna jäseniä lähes 400.
Jäsenmaksun suorittamalla ja seuran tuotteita ostamalla tuette köyliöläisen kulttuurin tallennustyötä. Seuran jäsenet saavat etuja mm. tapahtumien ja
tuotteiden hinnoissa. Kiitos panoksestanne Köyliöseuran toiminnan tukemiseksi ja tervetuloa mukaan seuran järjestämiin tilaisuuksiin.
Samuli Vahteristo
Köyliö-seuran puheenjohtaja

www.koylio-seura.fi

YSTÄVÄKIRKKOPYHÄ JA
LUENTO USKONPUHDISTUKSESTA SU 26.2.

KOTISEUTURETKI JA
KÖYLIÖ-SEURAN KEVÄTKOKOUS SU 26.3.

Jo perinteeksi muodostunut, ystävänpäivän tienoille
asettuva kirkkopyhä Köyliössä toteutuu tänä vuonna
laskiaissunnuntaina 26.2.2017. Kaikki Köyliössä asuvat ja ulkoköyliöläiset ystävämme ovat tervetulleita
mukaan sunnuntain tapahtumiin, joiden järjestelyistä
vastaavat yhteistyössä Köyliö-seura ry ja Säkylä-Köyliön seurakunta.
- klo 10.00 messu Köyliön kirkossa. Messun toimittaa
kirkkoherra Aila Isotalo, kanttorina toimii Juha Junnila. Kirkkokuoro juhlistaa tilaisuutta ja Köyliö-seura on
palveluvuorossa.
- noin 11.30 siirrytään Köyliön seurakuntatalolle, missä nautitaan hernekeittolounas ja kahvit hintaan 12 €.
Tuotot menevät lyhentämättöminä yhteisvastuukeräykseen.
- Klo 13.00 alkaen juhlistamme uskonpuhdistuksen
merkkivuotta. On kulunut 500 vuotta Martti Lutherin
teesien julkaisemisesta. Lehtori Jouni Elomaa Tukholman yliopistosta pitää aiheesta luennon “Reformaatio
- ekumeeninen näkökulma”.

Tervetuloa kotiseuturetkelle Emil Cedercreutzin museolle Harjavaltaan 26.3. klo 14.30. Tilaisuus alkaa kahvilla, jonka jälkeen pidetään Köyliö-seuran kevätkokous. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11
§:ssä mainitut asiat. Opastettu kierros alkaa noin klo
15.40. Opastuskierros on seuran jäsenille ilmainen,
muilta 3 euroa. Kyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä
Köyliö-seuran hallituksen jäseniin.

KULTUURIRISTEILY HELSINKITUKHOLMA-HELSINKI
26 - 28.4.
Köyliö-seura järjestää kulttuuripainotteisen risteilyn
26.-28.4. Risteilylle ovat tervetulleita Köyliö-seuran
jäsenet, Köyliön ystävät ja muut kulttuurimatkan tarjonnasta kiinnostuneet. Laivalla on kotiseutuaiheisia
kulttuuriluentoja. Tukholmassa voit käydä museoissa
tai mennä ostoskierrokselle.
Matkan hinta on 130 euroa seuran jäsenille (kahden
hengen hytissä, yhden hengen hyttiin tulee 22 euroa lisää) ja 150 euroa ei jäsenille. Hinta sisältää tulolounaan, 2 x meriaamiainen, 2 x buffetpäivällinen
ja A-luokan hytti. Kulttuuriluentojen virkistystauolla
on kahvia, pikkuleipiä ja hedelmiä. Hintaan ei sisälly

matkaa Helsinkiin ja takaisin, eikä museokierroksen
tai ostoskierroksen kuluja.
Paikkoja on ennakkoon varattu 50 ja mikäli Köyliöstä
tulee riittävästi väkeä niin seura järjestää maksullisen
edestakaisen bussikuljetuksen Helsinkiin. Matkaohjelman ja ohjeet löydät Köyliö-seuran kotisivuilta www.
koylio-seura.fi. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Ulla
Kolu 0400 478771, ulla.kolu@gmail.com
Matka on maksettava 20.3. mennessä Köyliö-seuran
tilille FI30 5476 6840 0112 91 ”Kulttuuriristeily/osallistujan nimi

VALOKUVAUSVINKKEJÄ
TO 20.4. VALTUUSTOSALISSA
Köyliö-seura ja Säkylä-seura järjestävät yhdessä tilaisuuden, jossa valokuvauksen ammattilaiset Tuomo
Hurme, Jaakko Ojala ja Tarmo Malinen antavat vinkkejä luonto-, maisema-, työ- ja miljöökuvaukseen.
Tilaisuus pidetään Säkylän kunnan valtuustosalissa
20.4. klo 18.00-20.00. Tilaisuus on avoin kaikille ja
osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta valokuvauksesta. Opetusluento on maksuton Köyliö-seuran ja Säkylä-seuran jäsenille, muilta peritään 5 euron
osallistumismaksu.

Hanki itselle
tai lahjaksi
Upeat kuvakirjat Köyliist 12 ja Köyliist 13

YHTEISHINTAAN 60,+ valinnainen
Köyliist 1-10
kaupan päälle

KOTISEUTUAIHEINEN
VALOKUVAUSKILPAILU 2017
jossa aiheita ovat “Ihminen ja työ / Ihminen ja luonto”.
Kilpailuaika 1.5. - 15.10.2017.
Kilpailukuvat lähetetään Säkylän osalta olavi.nenikam@elisanet.fi ja Köyliön osalta samuli.vahteristo@
pp1.inet.fi. Kilpailuun voi osallistua enintään 4 kuvalla/aihe. Kilpailukuvien arviointi ja palkintojen jako
pidetään torstaina 9.11. klo 17.30 Säkylän kunnanvirastolla.

UUSIN
Köyliist 13
160 sivua

35,KÖYLIÖ-NEULEET
Poncho 70,-, Huivi 35,-, Hartiahuivi 60,-,
Tuubihuivi 35,-

KIRJOITA ITSENÄISYYDESTÄ
Säkylä-seura järjestää avoimen kirjoituskilpailun aiheena “Muistorikkain, lähtemättömän jäljen mieleeni jättänyt itsenäisyyspäivä Säkylässä tai Köyliössä.”
Kirjoittaja saa itse määrittää otsikon. Ennen julkaisemattoman tarinan pituus saa olla kork. kaksi liuskaa.
Kirjoitukset tehdään nimimerkillä ja oheen liitetään
suljettu kuori, minkä sisällä on kirjoittajan yhteystiedot.
Kirjoitukset, joita ei palauteta, tulee toimittaa viim.
31.10.2017 mennessä os. Olavi Mäkinen, Karpalotie
2, 27800 Säkylä. Seura pidättää itsellään oikeuden julkaista kilpailuun lähetettyjä tarinoita joululehdessään
ilman erillistä korvausta. Arviointiraati palkitsee harkintansa mukaan yhden tai useamman kirjoittajan lahjakortilla.

MUINAISKULKUNEN
JA NAISEN KORU
Hopeaseppä Keijo Kinnusen
takomat upeat hopeakorut.
Korut ja kirjat: Köyliön Osuuspankki, Tuiskulan
Kotikolo ja Studio Jaakko Ojala
Neuleet: Kaino Kauppa ja Tuiskulan Kotikolo

OLEMME MYÖS FACEBOOKISSA
- KÄY TUTUSTUMASSA

RUOKAMUISTOT TALTEEN
Valmisteilla olevassa Köyliist-kirjassa on tarkoitus
esitellä Köyliön pitäjän ruokakulttuurin kehittymistä
1900-luvun alkupuolelta aina tähän päivään asti. Kirjaan tulee jo edesmenneiden pitokokkien ruokareseptejä ja tarinoita heidän kokkiajoiltaan. Esiin nostetaan
myös nykypäivän kokkien ruoka-annoksia ja herkkuja.
Voit tuoda oman mausteesi valmisteilla olevaan kirjaan
kirjoittamalla noin 1-2 liuskan (2000 – 5000 merkin)
pituisia kirjoituksia, joissa muistellaan ruokaan ja ruokailuun liittyviä asioita. Otsikkoina voisivat olla: Mummolan herkkuhetket, Parasta kotiruokaa tai Kouluruokamuistoja. Toki voi vapaasti muistella ja otsikoida
itse. Jos sinulla on muistoja jo edesmenneistä köyliöläisistä pitokokeista niin heistäkin toivomme saavamme tietoa.
Köyliö-seura palkitsee parhaat kirjoitukset ja arpoo
kaikkien kirjoittajien kesken Köyliist –tekstiilejä. Ruokamuistot lähetetään 15.5. mennessä os. Samuli Vahteristo, Riihitie 5, 27840 Köyliö tai samuli.vahteristo@
pp1.inet.fi

JÄSENMAKSULLA TUET TYÖTÄMME JA VOIT OSALLISTUA
TAPAHTUMIIN
Köyliö-seuran jäsenmaksu vuoden 2017 osalta on 15
€, maksu perheenjäsenestä 10 € eli perhejäsenyys yhteensä 25 €. Jäsenmaksun maksamalla saat etuja.
Jos maksat perhemaksun, muista laittaa tiedot perheenjäsenestä lisätiedot kenttään. Maksa jäsenmaksu
2.3. mennessä tilille FI30 5476 6840 0112 91
Jos yhteystietosi ovat muuttuneet (osoite ja/tai puhe-

#

www.koylio-seura.fi

LEIKKAA TALTEEN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagar

TILISIIRTO GIRERING

linnumero) tai sinulla on sähköposti, laita muuttuneet
tiedot sähköpostilla osoitteeseen moravuo@gmail.
com. Jos et enää halua maksaa jäsenmaksua, laita myös siitä viestiä sähköpostilla, niin emme vaivaa sinua maksumuistutuksilla.

IBAN

FI30 5476 6840 0112 91
KÖYLIÖ-SEURA Ry.
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BIC

FI30 5476 6840 0112 91
Viesti Meddelande

JÄSENMAKSU 2017

Henkilöjäsenyys 15 e

Perhejäsenyys 25 e

Yhteisöjäsenyys 25 e
2. jäsenen nimi
s-posti:
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

2.3.2017

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan
maksujenvälityken yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas til mottagare endast i finland
enligt Allmänna vilkor för inrikes betalningsförmedling
och endast til det kontonummer betalaren angift.

