TIEDOTE 2/2022 huntikuu

TERVETULOA MUKAAN
KÖYLIÖ-SEURAN TAPAHTUMIIN
JA TOIMINTAAN

H

ei Sinä seuran jäsen, Köyliön ystävä, kuntalainen tai yhteistyökumppani. Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan seuran järjestämään toimintaan ja tapahtumiin. Köyliö-päivät järjestetään
2.-3.7. Lauantaina Yttilän museokoulun pihassa on menoa ja
meininkiä ”Kesä Heikin-markkinoilla”, jotka järjestetään yhteistyössä Yttilän kyläyhdistyksen kanssa. Sunnuntain pääjuhla pidetään Lallintalolla.
Tiedotteessa kerrotaan Köyliön ystävien ystävätapaamisista, joihin Köyliö-seuran jäsenet ja Köyliön ystävät ovat tervetulleita mukaan.
Köyliö-seuran mukana pääset mukavalle kesäretkelle laulaja, taiteilija Anne
Mattilan Taidekahvilaan Karvialle tiistaina 19. heinäkuuta.
Köyliö-seura haluaa panostaa myös nuoriin. Mestarit & Kisällit -hankkeen
muodossa toteutetaan koululaisten kanssa kotiseuturetkiä. Koulujen kanssa
yhteistyössä järjestetään myös kotiseutuaiheinen kilpailu, missä nuoret kuvaamataidon tunnilla tekevät piirustuksen tai maalauksen mieleisestään aiheesta, missä voi olla mieleinen harrastus, paikkoja, joissa viihdyt, luontokohteita, joista tykkäät, eläimiä ja kasveja, joita voit nähdä koulumatkallasi.
Köyliö-seuran stipendejä on jaossa koulujen päätöstilaisuuksissa. Nuorille
pidetään Vuorenmaan kylätalolla kesäkuun 6. päivä grilli-ilta loman alkamisen kunniaksi. Samalla opetetaan nuorille salaatin tekoa. Legendat Live -hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä nuorten kanssa. Pyrkimys on näin lisätä
nuorten keskuudessa kotiseudun mielenkiintoisen historian tuntemusta.
Luvassa on myös ensi vuonna uusi Köyliist 18 -kirja, johon kerätään parhaillaan aineistoa. Kirjan aiheena on ”Legendaarinen Lallis”. Sinäkin voit olla
mukana kirjan teossa kirjoittamalla omat Lallis-muistosi.
Kotiseutuarkiston kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä Säkylän kunnan
ja Säkylä-seuran kanssa. Köyliö-seura uusii opaskilvet Köyliön nähtävyyksiin.
Köyliö-seura tukee Köyliön kappeliseurakunnan hanketta Köyliön kirkon ja
hautausmaan virtuaalisen opastuksen laatimisessa.
Köyliö-seuran jäsenmaksulla rahoitetaan monia toimintoja. Jäsenmaksun
maksamalla tuet seuran toimintaa ja varmistat osallistumisesi Köyliö-seuran
tapahtumiin. Tällä hetkellä jäsenmaksun maksaneita on yli 200. Tavoitteemme on 400 hengen jäsenmäärä.
Seuran kotisivuilta koylio-seura.fi löydät tarkemmat tiedot tapahtumista

Pirkko Peltola
puheenjohtaja

KÖYLIÖN YSTÄVÄT
-JAOSTON TAPAAMISET
Tampereen seutu 25.4.2022 klo 18 Tampereen yhteiskoulussa lukupiiri, jossa ovat mukana Sari Minkovitsch ja Leila Strömberg-Koli. He kertovat Lallintalon lähihistoriasta ja Köyliön torpista.
Turun seutu 26.4.2022 klo 11-15 Turun Tuomiokirkossa opastettu kierros. Oppaana on Pyhän Henrikin Pyhiinvaellusyhdistyksen puheenjohtaja Jouni
Elomaa. Tuomiokirkosta lähdetään Pienelle pyhiinvaellukselle Aurajoen rannoille. Kierroksen jälkeen
syödään lounasta Piispankadulla sijaitsevassa ravintola Gräddassa. Ilmoittautuminen 22.4. mennessä Marita Holkerille marita.holkeri@gmail.com tai puhelin
050 3426466.
Helsingin seutu 14.5. klo 09.45 opastettu kierros
Hietaniemen hautausmaalla. Oppaana on Pekka Lehtiö. Ilmoittautuminen Paula Auerkarille auerkari@
kolumbus.fi tai puhelin 040 4117847.
Porin seutu 15.6. klo 12 rooliopastettu kierros ja
ruokailu Vuojoen kartanossa. Ilmoittautuminen Terttu Kalmeenojalle terttukal@gmail.com tai puhelin
044 5344735.
Rauman seutu pyrkii järjestämään ystävätapaamisen Rauman pitsiviikon yhteydessä heinäkuussa.
Köyliön lähialueet ystävätapaaminen Kauttuan
Ruukinpuistossa 28.5. Omakustanteinen lounas Ruukinkartanossa klo 12.00. Opastettu kierros mm. Alvar
Aallon suunnittelemaan terassitaloon sekä Aino ja
Alvar Aallon suunnittelemaan Jokisaunaan ja pesularakennukseen. Tutustuminen akvarellinäyttelyyn
kahvila Ruukin Sydämessä, jossa on myös vaate- ja
lahjatavaramyymälä. Tarkempi ohjelma julkaistaan
myöhemmin seuran kotisivuilla. Ilmoittautumiset
23.5. mennessä pirkkokpeltola@gmail.com tai puhelin 0400 437803.
Ystävät-jaosto järjestäää ystävätapaamisen Köyliöpäivien pääjuhlan jälkeen 3. heinäkuuta.
Turun lukupiiri kokoontuu Säkylän Kepolan Villa
Linturissa 4.7.2022 klo 15
Tarkemmat tiedot ystävätapaamisista löydät
Köyliö-seuran kotisivuilta koylio-seura.fi kohdasta
ajankohtaista.
Tervetuloa mukaan kaikki Köyliö-seuran jäsenet ja
Köyliön ystävät läheltä ja kaukaa!

Facebook
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

PYHÄN HENRIKIN PYHIINVAELLUS TURUSTA KÖYLIÖN
KIRKKOKARILLE
Köyliö-seuran jäsenillä on tilaisuus osallistua Kirkkokarille suuntautuvaan pyhiinvaellukseen. Ilmoittautuminen päättyy 25. toukokuuta ja ilmoittautua
voi vain nettisivujen kautta. Osallistua voi joko koko
reitille tai vain jollekin osuudelle. Osuuksien tarkemman aikataulun näet myös nettisivuilta.
henrikinvaellus.fi/vuoden-2022-pyhiinvaelluksemme
Vaellusosuudet:
Ma 13.6. päivämatka n. 18 km:
Turku-Rusko
Ti 14.6. päivämatka n. 12 km:
Rusko-Nousiainen
Ke 15.6. päivämatka n. 19 km:
Nousiainen-Mynämäki
To 16.6. päivämatka n. 27 km:
Mynämäki-Pöytyän Yläne
Pe 17.6. päivämatka n. 7 km:
Pöytyän Yläne-Pöytyän Yläne
La 18.6. päivämatka n. 30 km:
Pöytyän Yläne-Säkylän Köyliö
Su 19.6. päivämatka n. 10 km:
Säkylän Köyliö-Säkylän Köyliö Kirkkokari

TAIDETTA JA MUSIIKKIA
KÖYLIÖ-SEURAN
KESÄRETKELLÄ
Tervetuloa mukaan seuran kesäretkelle tiistaina 19.
heinäkuuta laulaja ja taiteilija Anne Mattilan Taidekahvilaan Karvialle. Matkaamme Tuomisen bussilla,
missä autoemäntinä ja oppaina toimivat Helena Santala ja Mirja Reunanen.
8.45 Säkylästä tulevat bussiin Säkylän linja-autoasemalta (kahvila Välipala)
9.00 Lähdetään Salen pihalta Kepolasta Kauvatsan
kautta kohti Karviaa. Matkalla pidetään kahvipaussi ja
mahdollisesti katsotaan reitin varren nähtävyyksiä.
12.00 – 16.30 Saavutaan Taidekahvilaan, jossa Anne
itse kertoo paikasta ja nautitaan noutopöydän antimista. Noin tunnin pituisen konsertin jälkeen nautitaan kakkukahvi ja tutustutaan näyttelyyn ja taidepolkuun.
Paluumatka tehdään Hämeenkyrön kautta. Matkalla poiketaan Frantsilan Kehäkukkaan, jossa on kahvila ja tuotemyymälä. Köyliössä ollaan noin klo 19.30.
Retken hinta on 95 euroa sisältäen kuljetuksen,
opastuksen, ruokailun noutopöydästä, kakkukahvit ja
n. tunnin mittaisen konsertin. Kahvittelu matkalla
on omakustanteinen.
Sitovat ilmoittautumiset (myös mahdolliset ruokavaliot) Helena Santalalle, santalat@pp.inet.fi tai puhelin 050 5417945 ja maksu Köyliö-seuran tilille FI30
5476 6840 0112 91 28.6.22 mennessä.

KÖYLIIST 18 –
LEGENDAARINEN LALLIS
Lallintalo eli tuttavallisemmin LALLIS on tullut
tutuksi tuhansille ihmisille juhla- ja huvipaikkana. Köyliö-seura kokoaa parhaat muistot Lallikselta Köyliist 18 -kirjaan. Olitko paikalla laulujuhlissa
tai häissä? Muistako, kun Rauli Badding Somerjoki,
Juice, Baccara, Eput, Dingo, Miljoonasade tai joku
muu suosikkiartistisi esiintyi? Olitko mukana perjantai-illan humppatansseissa? Pääsitkö tutustumassa Lallintalon putkaan? Toimitko järjestysmiehenä?
Kerro lyhyesti Lalliskokemuksistasi. Voit halutessasi
toimia anonyymisti nimimerkillä. Kirjoitukset voit
lähettää Mirkka Thesslerille tai Samuli Vahteristolle:
mirkkamaarit@gmail.com, samuli.vahteristo@ pp1.
inet.fi
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Muistojen poluilta arkistojen aarteisiin sisältää
monta herkullista tarinaa ja mukavia muistoja niin
totta kuin legendaakin. 320 sivua, 25 kirjoittajaa, 40
tarinaa. Hinta 30 €. Myynnissä Osuuspankissa, Kotikolossa ja Studio Jaakko Ojalassa.

LAHJAKSI KÖYLIIST-KORU
Upeat Köyliist-korut sopivat lahjaksi ylioppilaalle
tai ammattiin valmistuvalle. Myynnissä Studio Jaakko Ojalassa p. 050 320 3181
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JÄSENMAKSUN MAKSAMALLA
TUET KÖYLIÖ-SEURAN TOIMINTAA

Voit tukea myös seuran nuorisotoimintaa haluamallasi summalla lomakkeessa olevaa tilinumeroa käyttäen. Viite: nuorisotuki

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagar

koylio-seura.fi

FI30 5476 6840 0112 91
KÖYLIÖ-SEURA Ry

Viesti Meddelande

JÄSENMAKSU 2022

Henkilöjäsenyys 15 €
Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress
Allekirjoitus
Underskrif

Tililtä nro
Från konto
nr

Perhejäsenyys 25 €

Yhteisöjäsenyys 25 €
2. jäsenen nimi
s-postisos.
Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

30.4.2022

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa kotimaan
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteeella.
Betalningen förmedlas til mottagare endast i Finland
enligt almänna vilkor för inrikes betalningsförmedling
och endast til det kontonummer batalaren angift.

