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KÖYLIÖ-SEURA
KOTISEUDUN
PARHAAKSI

K

öyliö-seura katsoo valoisin mielin lähitulevaisuuteen. Koronarajoitukset ovat
poistuneet ja jälleen päästään kohtaamaan kasvokkain. Meneillään oleva vuosi aloitettiin ystäväkirkkopyhällä ja dosentti Mikko
K. Heikkilän luennolla pyhimyksestä ja pahiksesta
– Henrik ja Lalli -traditiosta. Köyliö-seura on kokoamassa kirjaa Lalliksesta juhla- ja huvipaikkana. Sinäkin voit kertoa kirjassa omat parhaat muistosi Lalliksesta. Maaliskuussa Köyliö-seuran kevätkokouksen
yhteydessä on esitelmä Legendaarinen Lallis. Huhtikuussa Köyliö- ja Säkylä-seura järjestävät Säkylän ja
Köyliön kirjastoihin luentoja kotiseutuarkistoon ja
sukututkimukseen liittyen. Köyliö-päivät järjestetään
2.-3. heinäkuuta.
Köyliö-seura on monessa mukana. Mm. Köyliön
kappeliseurakunnan ja Säkylä-Köyliön seurakunnan
kanssa tehdään yhteistyötä Köyliön kirkon ja hautausmaan virtuaalisen opastusaineiston tekemiseen
liittyen. Kotiseutuarkistojen suunnittelu- ja kehittämistyö jatkuu yhteistyössä Säkylän kunnan ja Säkylä-seuran kanssa. Mestarit & Kisällit- hankkeen rahoittamana järjestetään koululaisille kotiseuturetkiä
ja nuorisoiltoja. Kotiseutuliitolta saatujen varojen
turvin jatketaan Legendat Live- hanketta, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten tuntemusta kotiseudun
mielenkiintoisesta historiasta. Sukututkimuskurssitkin saavat jatkoa syksyllä ja seuran jäsenhankintaa tehostetaan.
Voit tukea Köyliö-seuran tekemää kotiseututyötä
maksamalla seuran jäsenmaksun tai ostamalla uusimman Köyliist 17-kirjan Muistojen poluilta
arkistojen aarteisiin. Tilinumero on tiedotteen
kääntöpuolella. Olet lämpimästi tervetullut
kaikkiin Köyliö-seuran tapahtumiin.
Terveisin
Pirkko Peltola
Köyliö-seuran puheenjohtaja

KEVÄTKOKOUS JA
ESITELMÄ LALLIKSESTA

T

ervetuloa
Köyliö-seuran
sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lallin
koululle 20.3. klo 14. Kokouksessa
esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja vuosikertomus. Kokouksen jälkeen Sari Minkovitsch esittelee Lallis kirjaa varten koottua
aineistoa. Ennen kokousta on kahvitarjoilu
ja myynnissä on uusimpia Köyliist-kirjoja.
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MONIEN MUISTOJEN LALLIS

KÖYLIÖN YSTÄVÄT TOIMIVAT

Lallintalo eli tuttavallisemmin LALLIS on tullut tutuksi tuhansille ihmisille juhla- ja huvipaikkana.
Köyliö-seura on päättänyt koota 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 tutustumaan Lallintalon putkaan vai toimitko järjestysmiehenä?
Kerro lyhyesti Lalliskokemuksistasi. Voit halutessasi toimia anonyymisti nimimerkillä. Kirjoitukset voit
lähettää Mirkka Thesslerille mirkkamaarit@gmail.
com tai Samuli Vahteristolle samuli.vahteristo@pp1.
inet.fi

Köyliö-seuran Köyliön ystävät-jaosto katsoo valoisasti tulevaan kevääseen ja kesään. Olemme suunnitelleet seuraavia ystävätapaamisia ja tapahtumia
alueilla:
Turun seutu: Turun lukupiiri 28.2.2022 klo 17 Turun
kristillisessä opistossa
Porin seutu: Ystävätapaaminen 2.3.2022 klo 13 Cafe
Antonissa Porissa, suunnitellaan retkeä Vuojoen kartanoon Eurajoelle
Tampereen seutu: Ystävätapaaminen 7.3.2022 klo 18
Tampereen yhteiskoulussa
Turun seutu: huhtikuussa Turun lukupiiri ja / tai Pieni pyhiinvaellus kotikaupungissa
Rauman seutu: Kevätkauden ystävätapaaminen järjestetään toukokuun alussa ulkoillen ja kahvia sekä
makkaraa nauttien Nasulammella.
Helsingin seutu: 14.5.2022 Opastettu kierros Hietaniemen hautausmaalla
Köyliön lähialueet: Ystävätapaaminen toukokuussa
Kauttuan Ruukinpuistossa
Turun seutu: Lukupiiri Köyliössä kesäkuussa
2.-3.7.2022 Köyliö-päivät, Ystävätapaaminen kiinnostavalla Lallis-teemalla.
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Köyliö- ja Säkylä-seura järjestävät 11.4.2022 Säkylän
ja Köyliön kirjastoissa luentoja kotiseutuarkistoon
ja sukututkimukseen liittyvistä aihepiireistä klo 1016. Lisäksi on mahdollisuus tutustua kotiseutuarkistoon. Luennoitsijoina toimivat kotiseutuarkiston
osalta Akuliina Aartolahti ja Mila Santala sekä sukututkimuksen osalta Juhani Vihervirta. Päivän aikana
esitellään myös Pyhäjärviseudun Sukututkijoiden
toimintaa ja annetaan opastusta sukututkimukseen
liittyvissä asioissa.
Lapsia
viihdytetään
lukemalla
katkelmia
Köyliist-kirjoista ja Säkylän Joululehdestä. Lalli
ja Kerttukin ovat paikalla. Kirjastossa on näytteillä
vanhempia paikallislehtikirjoja. Myytävänä on myös
Köyliö-seuran ja Säkylä-seuran kirjoja ja tuotteita.
Tarkempi ohjelma on Köyliö-seuran kotisivuilla.

Tarkemmat tiedot tapaamisista löytyvät Köyliöseuran kotisivuilta ja Köyliö-seuran Facebooksivulta tapahtuman lähempänä ajankohtana.

JÄSENMAKSUN
MAKSAMALLA TUET
KÖYLIÖ-SEURAN
TOIMINTAA

www.koylio-seura.fi

Kaikkien 31.3.mennessä jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvotaan 5 Köyliist-kirjaa.
Mukana arvonnassa ovat myös nuorisorahastoa
tukeneet. Nuorisorahastoa voi tukea haluamallaan summalla samalla tilinumerolla kuin jäsenmaksu. Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 15
euroa, perhe- ja yhteisöjäsenmaksu on 25 euroa.
Tilinro: FI 30 5476 6840 0112 91

Lisää kokoelmaasi tai muista ystävää
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UUSIN KÖYLIIST-KIRJA
Muistojen poluilta arkistojen aarteisiin sisältää monta herkullista tarinaa ja mukavia
muistoja niin totta kuin legendaakim sivuten. 320 sivua, 25 kirjoittajaa, 40 tarinaa.

Facebook
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

aarteisiin

