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KEVÄTKOKOUS 19.3. 

ervetuloa mukaan Köyliö-seuran järjes-
tämään monipuoseen toimintaan, tapah-
tumiin ja koulutustilaisuuksiin. Seura on 
julkaissut 17 kotiseutuaiheista kirjaa, joi-

den tekstit ja kuvat kertovat köyliöläisestä elämänme-
nosta arjesta juhlaan. Kirjasarjaan on luvassa jatkoa, 
syksyllä julkaistaan kirja ”Monien muistojen Lallis”. 
Seuralla on myös yli 10 000 valokuvaa käsittävä digi-
taalinen valokuva-arkisto. Seura tekee kotiseututyötä 
myös nuorten parissa. 

Köyliö-seuralla on vaalittavana kansallisesti mer-
kittävä Pyhän Henrikin ja Lallin legendaan liittyvä 
perinne sekä huoli Köyliönjärven kansallismaiseman 
arvojen säilymisestä. 

Seura tekee yhteistyötä mm. kunnan, seurakunnan, 
kyläyhdistysten ja Säkylä-seuran kanssa. Vuosittainen 
kohokohta on Köyliö-päivien järjestäminen. Tänä 
vuonna Köyliö-päivät ovat 17. – 18.6. Sukututkimus-
kurssi saa jatkoa 9.9. 

Jäsenmaksut ovat toimintamme rahoittamisen kul-
makivi. Toivomme, että mahdollisimman moni on 
tukemassa seuran tekemää kulttuurityötä maksamal-
la vuoden 2023 jäsenmaksun (katso kääntöpuolelta 
maksutiedot)

Köyliö-seuran sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään 19.3. klo 14.00 seu-
rakuntatalolla Kepolassa. Kokouk-

sessa esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös 
ja vuosikertomus. Välittömästi kokoukseen 
jälkeen  julkistetaan Köyliön hautausmaan 
opastusvideon 1. osa. Tuula Kytövuosi esit-
telee. Kahvitarjoilu.

YSTÄVÄKIRKKOPYHÄ JA 
YHTEISVASTUULOUNAS 
Perinteinen Ystäväkirkkopyhä toteutetaan yhdes-
sä Köyliön kappeliseurakunnan kanssa sunnuntaina 
12.2. Köyliön kirkossa klo 10.00 alkaen. Messun toi-
mittaa kappalainen Ismo Nieminen. Palveluvuorossa 
on Köyliö-Seura / Köyliön ystävät-jaosto.

Messun jälkeen ystäväkirkkopyhä jatkuu Köyliön 
seurakuntatalolla. Siellä on klo 12 tarjolla Yhteisvas-
tuulounas: keittolounas ja kahvit hintaan 12 €/hlö. 
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä 
Liisa Yskille 050 540 0404.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen teemana on 
”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”. Nyt kerätään 
varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja 
ennaltaehkäisyyn.

Lounaan jälkeen esitetään Köyliön kirkon esittely-
videot, ja Tuula Kytövuori kertoo videoiden syntyp-
rosessista. Lisäksi julkistetaan nuorten näkökulmasta 
toteutettu Legendat Live -video, josta kertoo projektia 
vetänyt Simo Nummi.



JÄSENMAKSUN MAKSAMALLA 
TUET KÖYLIÖ-SEURAN 
TOIMINTAA

Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 15 euroa, 
perhe- ja yhteisöjäsenmaksu on 25 euroa. 
Seuran Nuorisorahastoa voi tukea haluamal-
laan summalla samalla tilinumerolla kuin jä-
senmaksu.

Tilinro: FI 30 5476 6840 0112 91

www.koylio-seura.fi

Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

KOTISEUTUARKISTO – 
SUKUTUTKIMUSPÄIVÄ 11.4.
Säkylän Kotiseutuarkisto järjestää yhteistyössä pai-
kallisten sukututkimusorganisaatioiden kanssa 
”kotiseutuarkisto – sukututkimuspäivän” Säkylän 
kunnanvirastolla. Ohjelmassa on mielenkiintoisia esi-
telmiä klo 09.00 -17.00,  mm. valokuvaaja Niilo Oja-
lan työstä ja elämästä. Heimo Outola luennoi aiheesta 
”Satakuntalaislähtöisiä merkittäviä henkilöitä Ameri-
kassa, aiemmin ja nykyään”.  Heikki Saarinen kertoo 
köyliöläisen Viktor Vesalan sotatiestä ja kuolemasta 
Sommen taistelussa 1916. Kalevi Salmi puolestaan 
avaa säkyläläisen sotilaan Johan Artigin vaiheista.  
Pekka Mäkitalo kertoo köyliöläisen varasotilas Johan 
Hjerpen tarinan. Lisäksi kuullaan Kustaa III matkasta 
1775 Suomeen ja tapahtumista Köyliössä.  Tarkempi 
ohjelma löytyy Köyliö-seuran kotisivuilta.

MONIEN MUISTOJEN LALLIS
Lallintalo eli LALLIS on tullut tutuksi tuhansille ih-
misille juhla- ja huvipaikkana. Köyliö-seura kokoaa 
parhaat muistot Lallikselta Köyliist 18 -kirjaan. 

Kerro lyhyesti Lalliskokemuksistasi. Voit halutessa-
si toimia anonyymisti nimimerkillä. Kirjoitukset voit 
lähettää Mirkka Thesslerille tai Samuli Vahteristolle 
os. Mirkka mirkkamaarit@gmail.com, samuli.vahte-
risto@pp1.inet.fi 

LÄMMIN LIKI -KILPAILU
Minkälaiset ovat mielestäsi köyliiläiset villasukat, la-
paset tai myssy eli pipo. Onko niissä kuvioina piispan-
hiippa, kirves tai jotakin muuta. Kudo mieleisesi ja 
jätä raadin arvioitavaksi 28.2.2023 mennessä. Läm-
min liki-kilpailun töitä ottavat vastaan Eeva Teperi, 
Marja-Leena Pihajoki ja Anneli Laine. Pääpalkintona 
on Tuiskulan Kotikolon Vanerikko-lankavahti.

KÖYLIÖN YSTÄVIEN 
TOIMINTAA
Köyliö-seuran Köyliön ystävät-jaoston monipuolinen 
ystävätoiminta kutsuu kaikkia mukaan erilaisiin ta-
paamisiin. Näin yhdessä toimien lujitamme siteitä en-
tiseen omaan kotipitäjäämme.

 Ystäväkirkkopyhä Köyliössä 12.2.2023 klo 10

 Turun seutu: Turun lukupiiri 21.3.2023 klo 17 ja 
9.5. klo 17 Turussa Café Artissa. Suunnitteilla ret-
ki Paimion Parantolaan tai Turun Kasvitieteelliseen 
puutarhaan.

 Porin seutu: Retki Noormarkkuun ruukin alueelle 
20.5. ja tutustuminen Villa Maireaan

 Tampereen seutu: Lukupiiri maalis- ja huhtikuussa 
sekä mahdollisesti tutustuminen Poliisimuseoon                                                

 Helsingin seutu: Suunnitteilla vierailu Vallilassa 
olevaan Osuuspankkimuseoon

 Köyliön lähialueet: Ystävätapaaminen toukokuussa

 Rauman seutu: Ystävätapaamisessa osallistumme 
Rauma Festivon ohjelmaan elokuun alussa myöhem-
min sovittavana päivänä.

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät Köyliö-seu-
ran kotisivulta ja Facebookista. Ilmoita sähköpos-
tiosoitteesi jäsensihteerille asserlehtoranta@gmail.
com niin varmennat tietojen saannin sähköpostilla.


