
Lähde mukaan 
Kulttuurimatkalle 
Riikaan 23.-26.4.

Matkan hinta on seuran jäsenille 230 €/hlö (kahden 
hengen huoneessa/hytissä, yksin majoittuvan lisähinta 
on 70 €) ja 245€ ei-jäsenille. Hinta sisältää oman bus-
sin käytön Köyliöstä alkaen, laivamatkat (meno Tallink 
Europa A-hytti ja paluu Tallink Star kansipaikoin), kah-
den yön hotellimajoituksen aamiaisineen, aamiaisen 
Kochi Aid-ravintolassa tiistaina ja paluupäivän lounaan 
Pärnussa ravintola Postipoissa. Lisäksi on mahdollisuus 
osallistua opastettuun retkeen Rundalen barokkilin-
naan, retken kesto 6 h, hinta 57 € (sis. lounaan). Retki 
varataan jo ilmoittautuessa. 
 
Matkan toteutuminen edellyttää 35 osallistujaa. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. 
 
Matkaohjelman löydät Köyliö-seuran kotisivuilta www.
koylio-seura.fi ja seuran Facebook-sivulta. 
 
Toimi nopeasti - vielä ehdit mukaan
Sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 15.3. mennessä 
joko puhelimitse 0400 478771/Ulla Kolu tai ulla.kolu@
gmail.com Matka on myös maksettava em. päivään 
mennessä Köyliö-seuran tilille FI30 5476 6840 0112 91, 
tiedonantoihin ”Kulttuurimatka/osallistujan tai osallis-
tujien nimet”.   
 
 
 

Köyliö-seura järjestää matkan Riikaan Latviaan 
ajalla 23.-26.4.2018.  Matkalle ovat tervetulleita 
Köyliö-seuran jäsenet, Köyliön ystävät ja muut 

matkan tarjonnasta kiinnostuneet. 

Vilkas toimintavuosi 2017 on takana ja uudet 
haasteet odottavat tekijöitänsä. Suhteet ja 
yhteistyö niin Säkylän kunnan kuin Säkylä-

seurankin kanssa vahvistuivat.  Suurkiitos tästä 
väistyneelle puheenjohtajallemme Samulille, joka 
toimii nyt Julkaisujaostomme vetäjänä. Kiitos myös 
kaikille toimijoillemme ja yhteistyökumppaneille.
Jo viides hankkeemme, kaksivuotinen Museotaks-
värkki-hanke jatkuu ja uuden kirjan kokoaminen 
alkaa. Toimintasuunnitelmamme mukaisen kult-
tuurimatkan suuntaamme tänä vuonna Latvian Rii-
kaan. Lähde mukaan, on vielä paikkoja jäljellä. 
 Kevätkokouksessa kuulemme tähän vuoteen 
hyvin sopivan luennon  ”Satakunta vuotta sitten”. 
Köyliö-päivien järjestelyt ovat jo myös työn alla.  
Seuramme tämän vuoden teemana on ”Kulttuuri-
perintö ja sen tallentaminen”.   Teema näkyy sekä 
vielä jatkuvassa Museotaksvärkki-hankkeessa että 
jo alkaneena aineiston keräämisenä seuraavaa kir-
jaamme varten. Hankkeella ja kaikilla seuramme 
neljällä jaostolla on kuluvalle vuodelle omat  toi-
mintasuunnitelmansa.  Tavoitteeseen pääseminen 
edellyttää paljon talkootyötä, jossa toivon mahdol-
lisimman monien olevan mukana.  Nopeimmin 
tietoa toiminnastamme saa seuran kotisivuilta. Ta-
pahtumista ilmoitamme myös paikallislehdessä ja 
muutamalla tällaisella tiedotteella. Myös seuramme 
tilaisuuksissa kerromme tulevista tapahtumista. 
Tervetuloa niihin mukaan!
 Hyvät köyliöläiset ja Köyliön ystävät!  Kaikki 
toiminta vaatii myös rahaa. Jäsenmaksun suoritta-
malla ja seuramme tuotteita ostamalla tuette seu-
raamme ja sen toimintaa. Jäsenmaksun maksaneet 
saavat jäsenetua monien tuotteiden ja tapahtumien 
hinnoissa.   

 Asser Lehtoranta  
 Köyliö-seuran puheenjohtaja  
 

INNOLLA ETEENPÄIN



ALUEILLA TAPAHTUU

Lallis-musikaali Rauman kaupunginteatterissa keski-
viikkona 11.4. kello 19.00.  Lippuja varattu 25 kpl hin-
taan eläkeläiset 37.50 €, muut 41,50 €.  Sitovat ilmoit-
tautumiset Erkki Hammarille puhelin 0400 590 260  
tai erkki@hammar.fi ja maksu seuran tilille14.3. men-
nessä.  

Opastettu tutustuminen Nauravaan Lohikäärmeeseen 
Eurassa lauantaina 14.4. kello 12.00  alkaen.  Sisään-
pääsymaksu 4 € (2 €, jos ryhmäkoko vähintään 10 
henkilöä).  Seura maksaa opastuksen.  Kahvihetki ja 
näyttelyyn tutustuminen Taidetalo Kaisa Soverolla n. 
kello 13.30.  Ilmoittaudu Pirkko Peltolalle puhelin 040 
043 7803 tai pirkko.peltola@harjavalta.fi viim. 10.4. 

Turun seudun köyliöläiset tutustuvat muinaisjäännös-
kohde Koroistenniemeen  keskiviikkona 23.5.18 kello 
17.00 alkaen.  Kauempaakin tulevat ovat tervetulleita!
Koroistenniemessä sijaitsi 1229-1300 Turun Piispan-
istuin ja kirkko. Oppaana toimii dosentti Kari Uotila,  
joka on viime aikoina tehnyt ryhmineen kaivauksia lä-
histöllä Vähäjokilaaksossa.  Retkikahvit juodaan lähel-
lä sijaitsevan  Kristillisen opiston kahviossa, Lustokatu 
7. Kokoontumisohjeet ja muut retkeen liittyvät tiedot 
tarkentuvat lähempänä. 
Voit ennakkoon paneutua alueen vähän uudempaan 
historiaan lukemalla Mirja Heikkilän romaanin  ”Uni-
kankareen kellot” vuodelta 1988.  Se kertoo 1600 –luvun 
elämänmenosta Unikankareella  tuomiokirkon vaiheil-
la. Ilmoittautuminen Marita Holkerille 050 342 6466,  
marita.holkeri@gmail.com 13.5. mennessä.

Syksyä koskevia suunnitelmia, jotka tarkentuvat lä-
hempänä (seuraa www.koylio-seura.fi):

- tutustumiskäynti Yleisradioon Helsingissä
- tutustuminen Lönnströmin museoon Raumalla
- retki Vuojoen kartanoon Eurajoella

SEURAN KEVÄTKOKOUS
SU 25.3. KLO 14 KÖYLIÖN
SEURAKUNTATALOSSA
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen yhteydessä luento  ”Satakunta vuotta 
sitten”, Satakunnan museon johtaja Juhani Ruo-
honen valottaa tapahtumia Satakunnassa vuosina 
1917-1918
Tervetuloa - kahvitarjoilu!

Kehräpuu 
Taidokkaasti koristel-
lut kehräpuut olivat 
nuorten miesten tapa 
osoittaa taitojaan ja 
kätevyyttään. Näitä 
annettiin myös lahjaksi 
mielitietylle, tulevalle 
morsiammelle ja siksi 
näitä myös kutsuttiin 
“puukihloiksi”.



Lisätietoa ja tarkennuksia 
tapahtumistanettisivuiltamme.

www.koylio-seura.fi

Esinekokoelmakoulutus
Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hanke järjestää ko-
timuseoiden ylläpitäjille esinekokoelmakoulutusta
Yttilän Museokoululla 11.4.2018 klo 9-15 , Pyhän Hen-
rikintie 348.
Jos varastoistanne löytyy aarteita ja muistoja men-
neestä tai muuten asia kiinnostaa, olette lämpimästi 
tervetulleita kuulemaan asiantuntijoiden neuvoja esi-
nekokoelmien luetteloinnista, hoidosta ja ylläpidosta. 
Koulutuksen tulevat pitämään Satakunnan Museon 
maakuntatutkija Akuliina Aartolahti sekä esinekonser-
vaattori Kaisa Lindewall.
Koulutus kestityksineen on kaikille avoin ja maksuton.
Ilmoittauduthan osoitteeseen 
museotaksvarkkihanke@gmail.com tai numeroon 
044 243 9633 7.4.2018 mennessä.
Lisätietoa tulevasta koulutuksesta ja Museotaksvärkki-
hankkeesta voi käydä lukemassa hankkeen blogista: 
https://museotaksvarkki.wordpress.com/

Riukuaitataksvärkki
Köyliö-seura ry:n Museotaksvärkki-hanke järjestää ke-
säkuun 2018 alkuviikkoina ilta-aikaan riukuaitataks-
värkin, jonka aikana olisi tarkoitus palauttaa Yttilän 
Museokoulun läheisyyteen riukuaita. Riukuaitataks-
värkin vetäjänä ja opastajana toimii Veikko Salo. Taks-
värkki kestityksineen on kaikille avoin ja maksuton.
Alustavat ilmoittautumiset voi jättää osoitteeseen sar-
minko@gmail.com tai numeroon 050 344 0518.
Lisätietoa tulevasta riukuaitataksvärkistä ja Museo-
taksvärkki-hankkeesta voi käydä lukemassa hankkeen 
blogista: https://museotaksvarkki.wordpress.com/

KÖYLIIST 15 
KÄSITYÖPERINTEET TALTEEN

Köyliössä on arvokas käsityöperinne, jotka on 
tarkoitus seuraavan kahden vuoden aikana tal-
tioida kirjan kansien väliin. 

Keräämme tietoa kylien käsityön taitajista. Haluamme 
tuoda esiin, mitä kaikkea ovat valmistaneet suutarit, 
vaatturit, sepät, nahkurit, ompelijat, kutojat, saviasti-
oiden tekijät, tekstiilityön taitajat ja puusepät eli käden 
ja silmän lahjan omaavat henkilöt. Heidän tekemistään 
töistä hyviä esimerkkejä löytyy Köyliön museoista, 
kotimuseoista, Emil Cedercreutz-museosta, Köyliön 
kappeliseurakunnan kirkkotekstiileistä sekä käsityö-
läisammatinharjoittajien tiloista.
Köyliöläisten ja Köyliön ystävien kodeista löytyy var-
masti paljon hienoja suvun perinteisiin liittyviä käsi-
töitä ja puusta nikkaroituja esineitä. Olisi hienoa, jos 
saisimme tietoa tekijöistä ja tarinoita esineiden taus-
talta. Jokaisella on muistoja myös omista käsityöistä ja 
rohkaisemme kirjoittamaan niistä kirjan sivuille. Esi-
neisiin ja käsityömuistoihin liittyvät tarinat saavat olla 
noin sivun mittaisia (3500 merkkiä).
Jaakko Ojala kuvaa esineet ja Köyliö-seuran julkaisuja-
osto sekä avustajiksi lupautuneet tallentavat esineisiin 
liittyvät taustatiedot.

Ota rohkeasti yhteyttä:
Esinekuvauksen osalta 
Jaakko Ojalaan 0500 123 661

Samuli Vahteristo kokoaa tari-
nat ja organisoi avustajien kir-
joitustyötä 050 561 1455

Omat tarinasi voit lähettää 
osoitteella samuli.vahteristo@
pp1.inet.fi

MUSEOTAKSVÄRKKI  
SYVENTÄÄ TIETOA 
KULTTUURIN KEHITYKSESTÄ

Rekivaate

Vaaleasta pellavasta 
valmistetut kirjankannet.



FI30 5476 6840 0112 91

KÖYLIÖ-SEURA Ry.
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Henkilöjäsenyys  15 e       Perhejäsenyys 25 e

Yhteisöjäsenyys  25 e

2. jäsenen nimi

s-posti:

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagar

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalaren
s

namn och

Alle-
kirjoitus

Underskrif

 Tililtä nro
Från kon to 

nr.

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

Euro

Viesti  Meddelande

IBAN BIC

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.
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FI30 5476 6840 0112 91

Huom! Seuran tilille voit maksaa jäsenmaksun 

lisäksi haluamasi summan kulttuurityön 

tukemiseksi.

www.koylio-seura.fi

Köyliö-seuran jäsenmaksu vuoden 2018 osalta on 15 
€, maksu perheenjäsenestä 10 € eli perhejäsenyys yh-
teensä 25 €.  Jäsenmaksun maksamalla saat etuja. 
Jos maksat perhemaksun, muista laittaa tiedot per-
heenjäsenestä lisätiedot kenttään. Maksa jäsenmaksu 
16.3. mennessä tilille FI30 5476 6840 0112 91

JÄSENMAKSULLA TUET TYÖTÄMME JA VOIT OSALLISTUA 
TAPAHTUMIIN

LEIKKAA TALTEEN
#

Hanki itselle tai lahjaksi
KÖYLIÖ-NEULEET 
Poncho 70,-, 
Huivi 35,-, 
Hartiahuivi 60,-, 
Tuubihuivi 35,-

Lempimäisiä tarjoaa sen seitsemää sorttia leipää ja leivon-
naisia, monta hyppysellistä ajankuvaa ja elämänmakua. 
Köyliöläisten pitokokkien tarinoita ja resptejä.

144 sivua 35  euroa, 
jäsenalennus 3 euroa

Muista päivittää yhteystietosi!
Haluamme tavoittaa Sinut, jotta voi-
simme kertoa Sinulle yhdityksemme 
uusista tapahtumista. Muutokset voit 
laittaa osoitteeseen moravuo@gmail.
com.  


