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öyliö-seuran vahvuuden taustalla ovat kotiseuturakkaus ja siitä kumpuava yhteishenki toimia kotiseudun parhaaksi. Jäseniä ja Köyliön ystäviä seurassa
on lähes 600.
Toivomme, että voisimme tuplata tuon jäsenmäärän,
sillä jäsenmaksutuotot ovat tärkeässä osassa seuran
laadukkaan toiminnan rahoittamisessa (jäsenmaksulomake alla). Seuran jäsenyys tuo sinut mukaan kotiseutuhenkiseen toimintaan ja saat tuotteista ja tapahtumista etuja jäsenalennusten muodossa.
Köyliö-seuran vuoden 2019 toimintaa ohjaavat seuran
sääntöjen tavoitteet: menneisyyden vaaliminen, tulevaisuuden turvaaminen, kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen.
Seuran neljä jaostoa: perinne-, ympäristö-, julkaisu- ja
ystävät-jaosto sekä eri työryhmät suunnittelevat ja to-
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Tervetuloa mukaan Köyliö-seuran toimintaan ja tapahtumiin
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teuttavat omaan erikoisosaamiseensa kuuluvia asioita.
Seura mm. järjestää retkiä, esitelmätilaisuuksia, kerää
ja julkaisee perinnetietoa ja järjestää kotiseutuhenkisiä tilaisuuksia, jotka keräävät yhteen paikkakunnalla
asuvia ja Köyliön ystäviä. Alkanut vuosi tulee olemaan
tapahtuma- ja toimintarikas vuosi. Vuosi alkoi Surmavirsiesityksillä 19.1. Vuorenmaan kirkossa. Perinteinen
Ystäväkirkkopyhä järjestetään 24.2. ja kevätkokoukseen kokoonnutaan 24.3. Kulttuuriretkelle keväiseen
Kemiönsaareen lähdemme 18.5. Köyliö-päivät järjestetään 29.-30.6.
Syksyn aikana julkistetaan Köyliist-sarjaan uusi teos
seudun käsitöiden taitajista ja järjestetään sukukirjan
tekemiseen tähtäävä kurssiosuus. Kuva-arkisto rikastuttaa paikallishistorioiden tekijöitä ja sukukirjojen
kirjoittajia.
Ja yhdessä saamme aikaan enemmän. Köyliö-seura
tekee yhteistyötä alueella toimivien kylä- ja muiden
yhdistysten sekä Säkylän kunnan, Säkylä-Köyliön seurakunnan ja Köyliön kappeliseurakunnan kanssa.
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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.

YSTÄVÄKIRKKOPYHÄN
MESSU JA YHTEISVASTUULOUNAS
Köyliön kirkossa sunnuntaina 24.2.2019 klo 10.00.
Messun toimittaa Säkylä-Köyliön seurakunnan vs.
kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala. Messun teemana on
”Jumalan sanan kylvö Pyhän Henrikin ajoista aina tähän päivään asti”.
Palveluvuorossa on Köyliö-seura/Köyliön ystävät.
Messun jälkeen Köyliön Seurakuntatalolla on keittolounas lisukkeineen ja jälkiruokakahveineen hintaan
10 euroa.
Lounasjärjestelyistä vastaa Köyliö-seura yhteistyössä
seurakunnan diakoniatyön kanssa. Lounaan tuotot
menevät yhteisvastuukeräykseen.
Ilmoittautuminen 20.2. mennessä Liisa Yskille puhelin 050 540 0404, liisa.yski@gmail.com, jotta osaamme
varautua ruuanvalmistusmäärään.

Kirjailijavieraana Paula Havaste
Lounaan jälkeen Paula Havaste kertoo historiallisten
romaanien – kuten Lallista ja Kertusta kertovan neliosaisen Vihat-sarjan luomisesta ja taustatyöskentelystä
sekä historian merkityksestä nykyisyyden ymmärtämiseksi.

KULTTUURIMATKA
KEMIÖNSAAREEN

Köyliö-seura ja Säkylä-seura järjestävät yhdessä kulttuurimatkan Kemiönsaareen lauantaina 18. toukokuuta. Tutustumiskohteina ovat Kasnäs, missä nautimme
lounaan, Sagalund-museo ja sen museokauppa sekä
Taalintehtaan Ruukinmuseo Matkanjohtajana toimii
Ulla Kolu ja paikallisena oppaana Marjatta Grenman.
Retken hinta on seurojen jäseniltä 55 euroa (muilta 60
euroa), joka sisältää bussimatkan, pääsymaksut museoihin, lounaan ja kahvin sekä opaspalvelut.
Tarkempi matkaohjelma nettisivuillamme.
Ilmoittautuminen 14.4. mennessä ja lisätietoja: Ulla
Kolu 0400 478 771, ulla.kolu@gmail.com

TERVETULOA
VUOSIKOKOUKSEEN
Köyliö-seuran vuosikokous pidetään sunnuntaina
24.3.klo 14.00 Köyliössä Lallin koululla.
Esitelmän aiheena ovat ”Pyhiinvaellukset”. Asiantuntijoina aihetta avaavat Kalevi Salmi, Erkki
Länsisyrjä ja Seija Muurinen.

KÖYLIÖN YSTÄVIEN
JUHLAVUODEN TAPAAMISET
Köyliön ystävät-jaosto on toiminut nyt 10 vuotta. Sen
kunniaksi järjestetään aluetapaamisia seuraavasti:
16.2. Turku, klo 14-18 Turun kristillisessä opisto.
Pääohjelmana on Köyliön valokuvat - arkiston käytön tuoreuttaminen, uusien ominaisuuksien ja uusien museokuvien esittely (noin 2300 kuvaa) ja arkiston
taustojen tilannekartoitusta. Paljon muutakin ajankohtaista asiaa on ”tarjouksessa”, esimerkiksi tietoa
Köyliist 15 -kirjan tämänhetkisestä syntyvaiheesta.
Tärkeää on myös se, että voimme vaihtaa kuulumisia
ja keskustella yhdessä Köyliön ystävien juhlavuoden
tulevista tapahtumista.
30.3. Harjavalta Köyliön lähialueet Emil Cedercreutzin Museossa, missä on esillä euralaisten kuvataiteilijoiden Pirjo Hamm-Hakamäen, Kaisa Soveron ja Annette Juuselan näyttelyt.
27.4. Rauma, Vanhan Rauman alue, Ravintola Sivula,
mahdollinen museovierailu
4.5. Pori, kokoontuminen Porin diakonialaitoksella
21.9. Tampere, Tampereen yhteiskoulussa
28.9. Helsingin seutu, paikka avoin

Köyliön ystävien 10-vuotisjuhlaa vietetään
elo-syyskuun vaihteessa Köyliössä.
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