
 

 

TOIMINTAA KORONAN VARJOSSA

Poikkeusoloista huolimatta Köyliö-seuran

toiminta jatkuu, vaikka tapahtumia joudutaan

siirtämään tai kokonaan perumaan. Esimerkiksi

sääntömääräinen kevätkokous ja

esitelmätilaisuus siirtyivät myöhempään

ajankohtaan.

Köyliö-Seura varautuu myös siihen, että Köyliö-

päiviä (27.-28.6.) ja seuran 20-vuotisjuhla
joudutaan siirtämään ajankohtaan, jolloin on taas

turvallista kokoontua.  Seuraamme tilannetta ja

noudatamme viranomaisten määräyksiä ja

Suomen Kotiseutuliiton suosituksia.

Hallitus ja juhlatoimikunta valmistelevat kuitenkin

20-vuotisjuhlien järjestelyä. Kotiseutuliitosta on

anottu ansiomitaleja ja merkkejä seuran

aktiivitoimijoille. Simo Nummi on suunnitellut

seuralle pöytästandaarin, jota voidaan käyttää

palkitsemiseen ja muistamiseen.

Köyliö-päivien mahdollinen uusi ajankohta

ilmoitetaan heti, kun se on tiedossa.

Mahdollisesti myös kesäretki Savonlinnaan

peruuntuu. Ajantasaista tietoa saat Köyliö-seuran

kotisivuilta ja Facebook-sivulta.

KÖYLIÖ-SEURAN HISTORIA KANSIIN

Seuran hallitus on päättänyt julkaista

pehmeäkantisena kirjana Hannu Orpon (vuodet

2000-2009) ja Samuli Vahteriston (2010-2020)

kirjoittaman historiikin Köyliö-seuran 20-

vuotisesta toiminnasta. Helena Santala on

koostanut historiikkiin Köyliön ystävien toiminnan

(2010-2020). Simo Nummi taittaa kirjan.

Historiikkikirjan kuvittamiseen ja elävöittämiseen 

on käytettävissä Kalevi Salmin eri toimijoilta 

keräämät valokuvat (noin 6 000 kpl) ja Maiju 

Routaman sekä seuran keräämät lehtileikkeet. 

Kirja julkistetaan Köyliö-päivillä. 

KÖYLIIST 16 –KIRJAN AIHE VALITTU – 

KOTISEUTUARKISTON AARTEET JA 

MUISTELUKSET 

Julkaisu- ja perinnejaostojen mukaan Köyliön 

kotiseutuarkistossa on paljon mielenkiintoista 

aineistoa kirjaan, jota voidaan täydentää Köyliö-

seuran jäsenten muistojen aarrearkusta. 

Aihevalinta on vapaa. Erityisen kiinnostavaa olisi 

saada tarinoita köyliöläisten keskuudessa 

eläneistä persoonallisuuksista, kuten 

kunnanlääkäri Sasista tai taiteilija Väinö 

Nummistosta,  toki myös muista. 

Henkilökohtaiset muisteluksetkin ovat arvokkaita 

tallennettavaksi, tarinoita paikallisesta 

elämänmenosta, tavoista, paikoista ja ihmisistä. 

Pane heti toimeksi ja tartu kynään tai anna 

sormiesi liikkua tietokoneen näppäimillä. Ihan 

lyhyetkin tarinat ovat tervetulleita. Pisimmillään 

kirjoitukset voivat sisältää 10 000 merkkiä tai 3 

arkkia. Aiheeseen liittyvä kuvakin olisi kiva saada. 

Tarvittaessa voit keskustella valitsemastasi 

aiheesta tai antaa vinkkiä julkaisujaoston 

puheenjohtaja Samuli Vahteristolle 050 5611455 

tai samuli.vahteristo@pp1.inet.fi  

UNOHTUIKO JÄSENMAKSU? 

Köyliö-seurassa on viime vuosina ollut noin 400 

jäsentä. Jäsenmaksutulo on merkittävä tulolähde 

seuran monien toimien eteenpäin viemiseksi. 

15.3. mennessä vasta puolet oli maksanut 

jäsenmaksunsa.  

Jäsenmaksu suuruus on henkilöjäsen 15 €, perhe- 

tai yhteisöjäsenyys 25 €, jonka voi suorittaa tilille 

Köyliö-seura ry  FI30 5476 6840 0112 91 

OSALLISTU VALOKUVAKILPAILUUN 

Osallistu kuukauden kuvalla Köyliö-seuran 

valokuvakilpailuun. Katso ohjeet seuran 

kotisivuilta tai Facebookista. 


