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Hyvät köyliöläiset, Köyliön ystävät ja säkyläläiset

Köyliö-seuran toiminta köyliöläisen kulttuurin ja 
kotiseudun vaalijana on kasvanut huomattavasti al-
kuvuosista – työtä riittää joka saralla. Oman maus-
teensa toimintaan tuo kuntien yhteensulautuminen. 
Onnistumisen mahdollisuuksia parantavat pitkä 
kuntien yhteinen historia ja aikaisempi läheinen 
yhteistyö. Sopeutuminen helpottuu, jos meiltä löy-
tyy kykyä yhteiseen tekemiseen ja uskoa yhteiseen 
hyvään tulevaisuuteen. Köyliö-seura on tehnyt aina 
yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja köyliöläisten 
yhdistysten kanssa.  Haluamme ojentaa yhteistyön 
kättä myös Säkylän suuntaan, toivoen tasavertaista 
vastaantuloa. 
Kuntaliitoksen myötä korostuu entisestään tarve 
köyliöläisen kotiseutukulttuurin vaalimiseen, pai-
kallishistorian tallennukseen ja kotiseutuhengen 
ylläpitämiseen niin kotikunnassa asuvien kuin Köy-
liöstä pois muuttaneiden välillä. 
Monet seuran jäsenistä ovat kiitettävällä tavalla uu-
rastaneet perinnetiedon keräämisessä talkooperi-

aatteella, näistä näyttöinä ovat mm. 12 julkaistua 
Köyliist-kirjaa ja upea valokuva-arkisto, missä on 
tuhansia kuvia. Tallennustyö ja julkaisutoiminta 
vaativat myös rahaa. Köyliö-seurassa on jäseniä 432, 
mutta Köyliössä asuvia jäseniä on vain 175. 
Hyvät köyliöläiset ja Köyliön ystävät! Jäsenmaksun 
suorittamalla tuette tärkeää köyliöläisen kulttuurin 
tallennustyötä. Vetoan jäsenmaksuasiassa etenkin 
Köyliössä asuviin. Jatkossa seuran jäsenet saavat 
etuja mm. tapahtumien ja tuotteiden hinnoissa.
Vuonna 2016 Köyliö-seura järjestää monia tapahtu-
mia ja aktiviteetteja. Maaliskuussa, vuosikokoukses-
sa paneudutaan Köyliönjärven kansallismaiseman 
hoitoon. Huhtikuussa järjestetään Köyliön remon-
toidussa kirkossa tilaisuus, missä kerrotaan kirkon 
korjaustoimista ja sen yhteydessä paljastuneis-
ta tekstiililöydöistä. Kevään aikana ilmestyy uusi 
Köyliist-kirja ja järjestetään opastusta kotiseudun 
tallentamiseen kuvin. Köyliö-päiviä vietetään kesä-
kuussa ja samassa yhteydessä on myös Köyliön ystä-
vien tapaaminen. Syksyllä Köyliö-seura on mukana 
Turun kirjamessuilla. Paljon muutakin on luvassa.
Kiitos panoksestanne Köyliö-seuran toiminnan tu-
kemiseksi ja tervetuloa mukaan seuran järjestämiin 
tilaisuuksiin!

Köyliö-seuran puheenjohtaja Samuli Vahteristo



KEVÄTKOKOUS 19.3.
Köyliö-seuran kevätkokous pidetään Lallin koululla 
lauantaina 19.3. klo 15.00. Kokouksessa käsitellään 
yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat ja tulo- 
ja menoarvion korjaus.

Esitelmät kulttuurimaiseman vaalimisesta 
ja haittakasvien torjunnasta
Kevätkokouksen yhteydessä kulttuuriympäristön suo-
jelun asiantuntija Liisa Nummelin Satakunnan Muse-
osta kertoo, miten Köyliönjärven kansallismaisemaan 
kuuluvaa kulttuurimaisemaa ja sen rakennuksia voisi 
vaalia entistä paremmin. Luontoasiantuntija Inkeri 
Hurmen kertoo tulokashaittakasvien torjunnasta. Esi-
telmät järjestetään yhdessä Köyliön maa-ja kotitalous-
naisten ja Köyliön kyläyhdistysten kanssa. Varsinaiset 
haittakasvien torjuntatalkoot ovat 11. kesäkuuta. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

VINKKEJÄ LUONTO- JA 
MAISEMAKUVAUKSEEN 
14.4.
Köyliö-seura ja Säkylä-seura järjestävät 
yhdessä tilaisuuden, jossa kamerataiturit 
Tuomo Hurme ja Jaakko Ojala kertovat 
kuvauskalustosta ja antavat vinkkejä 
luonto-, maisema- ja miljöökuvauk-
seen. Tilaisuus pidetään entisen Köy-
liön kunnan valtuustosalissa 14.4. klo 
18.00-20.00. Tilaisuus on avoin kaikille ja 
osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemus-
ta valokuvauksesta. Opetusluento on maksuton 

Köyliö-seuran ja Säkylä-seuran jäsenil-
le, muilta peritään 5 euron osallistu-

mismaksu.



LUONTO- JA MAISEMA-
KUVAUSKILPAILU 1.5.–1.10.
Köyliö-seura ja Säkylä-seura kannustavat digiku-
vauksen keinoin taltiomaan kotiseudun maisemia, 
omaa kotikylää tai kodin ympäristöä. Kilpailuaika on 
1.5.-1.10. ja se on avoin kaikille. Osallistujat voivat 
lähettää arvioitavaksi enintään 2 kuvaa kustakin 
aihepiiristä, yhteensä 8 kuvaa. Kuvaaja itse valitsee 
näkökulman, jolla hän aihealueita lähestyy.
Köyliö-seuran kuvausaiheet: Köyliönjärven kansallis-
maisema, tapahtumakuva, kylämaisema ja kotipiha.
Säkylä-seuran kuvausaiheet: Pyhäjärvi, tapahtumaku-
va, kylämaisema ja kotipiha.
Kuvat lähetetään digitalisessa muodossa koko enin-
tään 4 megatavua. 
Köyliö-seura os. samuli.vahteristo@pp1.inet.fi
Säkylä-Seura os. olavi.nenikam@elisanet.fi
Tiedustelut: Samuli Vahteristo 050 5611455
Lokakuussa järjestetään Säkylän kunnanvirastolla ti-
laisuus, jossa palkintoraadin asiantuntijajäsenet ar-
vioivat kuvia ja antavat palautetta kuvaajille. Parhaat 
kuvat palkitaan.

KIRKON REMONTIN VAIHEET 
JA UUDET LÖYDÖT  23.4.
Köyliö-seura ja Köyliön seurakunta ovat jo useamman 
kerran järjestäneet Köyliön ystäville ja köyliöläisille 
kirkkopäivän. Tänä vuonna koemme sen vieläkin tär-
keämmäksi, koska on perustettu uusi Säkylä-Köyliön 
seurakunta ja Köyliön kirkko on remontoitu. Tervetu-
loa la 23.4. klo 11.00 alkavaan hartaushetkeen ja sen 
jälkeen DI Toni Tupala kertoo, mitä kaikkea kirkossa 
on remontoitu. FT Sanna Lipkin ja FT Kari Uotila jul-
kistavat, mitä kirkon lattian alta löydettyjen vainajien 
vaatelöydöksistä on voitu päätellä.
Kirkkopäivän yhteydessä on klo 13.00 alkaen mahdol-
lisuus osallistua seurakuntatalolla Yhteisvastuukeräys-
lounaalle. Hinta on 12 € ja lounaan tuotto menee ly-
hentämättömänä Yhteisvastuukeräykseen.

BONGAA 
KÖYLIÖNJÄRVELLÄ 29.5.
Köyliö-seura järjestää yhteistyössä Köyliönjärven suo-
jeluyhdistyksen ja alueen ympäristöseurojen kanssa 
Köyliönjärven lintusoudun la 28.5. klo 18.00 – su 
29.5 klo 08.00. Lähtö- ja huoltopaikka on Yttilän Otta. 
Kilpailussa on kolmimiehiset joukkueet. Osallistumis-
maksua ei ole. Tapahtumassa on ensikertalaisille opas-
tettu ”rantakiikarointi- ja kuuntelukierros” klo 17.00 
alkaen. Ilmoittautumiset: Lassi Kauko 050 545368. 

KEVÄÄN ALUETAPAAMISIA
 7.3. klo 18.00 ”Vanhankartanon omistajat vuosien  

 varrella” – luento Tampereen yhteiskoululla, 
 Hallituskatu 32

  19.3. klo 15.00 alkaen Helsingin ja Turun seudun
  köyliöläisten yhteistreffit Salossa.  Ohjelmassa lu- 
 kupiiri Cafe Makussa, Turuntie 5 ja festarit 
 Kulttuuritalo Kivassa, Horninkatu 21

  7.4. klo 17.00 Porin ja Rauman seudun köyliöläiset  
 tapaavat Rauman kaupunginkirjastossa, Alfredin-
 katu 1 Emil Cedercreutzin elämää valottavan kir- 
 jan ”Yksinäisyyttä ja ihmisvilinää” parissa. 

  19.5. klo 17.00 Turun seudun köyliöläisten luku 
 piiri-ilta Cafe Art´issa, Läntinen Rantakatu 5 aihee 
 na pyhiinvaellukset.

Ks. ohjelmat tarkemmin yhdistyksen sivuilta www.
koylio-seura.fi/ajankohtaista.  Kysy lisää ja ilmoittaudu 
050 5417945, santalat@pp.inet.fi 
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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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Hyvä jäsen! maksamalla oheisen jäsenmaksun 

tuet toimintaamme.

Uusi jäsen! Voit liittyä jäseneksi ilmoittamalla yhteys-

tietosi ja maksamalla jäsenmaksun.

Ilm. minna.oravuo@raisio.com

RETKI HELSINKIIN JA 
SEURASAAREEN 21.5.
Köyliö-seura ja Säkylä-seura järjestävät yhdessä 
Säkylän ikääntyvien neuvoston kanssa retken Seu-
rasaareen ja Tamminiemeen la 21.toukokuuta. Retki 
on tarkoitettu ikääntyville (yli 60 v). Hinta on 25 
euroa, josta Köyliö-seuran jäsenet saavat alennuksen. 
Linja-auto lähtee Säkylän torilta klo 07.10.  Köy-
liöstä järjestetään meno- ja paluukuljetus Säkylän 
torille tarpeen mukaan. Retken hinta sisältää matkat, 
pääsymaksut ja opastetut kierrokset. Seurasaaressa 
on ruokailumahdollisuus, jonka osallistujat maksavat 
itse. Ilmoittautumiset 13.5. mennessä 0400 619888 
tai terttu.pesonen@saila.org. Lähtijät otetaan mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuinkas kierrät 
Kiulonjärven 

– ympäri joki koveran
Köyliist kuvina – muuttunutta maisemaa ¨

ja elämän askareita

12

13

Maanviljelys alkoi tehostua merkittä-

västi, kun tehdasvalmisteinen rautai-

nen kääntöaura yleistyi 1870-luvulta 

lähtien. Olihan se paljon tehokkaampi 

työväline niittymaita pelloksi muokat-

taessa kuin kyläsepän tekemä puinen 

rautakärkiaura.

Vuonna 1929 Köyliössä oli viisi trak-

toria. Siihen aikaan työhevosen sai 

3500 markalla, mutta traktori mak-

soi sentään peräti 37 000 markkaa. 

Hevonen alkoi väistyä traktorin tieltä 

1950-luvun kuluessa ja katosi pelto-

töistä kokonaan 1960-luvulla. 

KÖYLIIST 13
VALMISTUMASSA
Yli 150 sivua muuttunutta mai-
semaa ja elämän askareita. Valon 
leikkiä Köyliönjärvellä ja joki-
maisemassa. Mustavalkoisten 
ajankuvien kontrastia nyky-
päivän väriloistoon. Näkymiä 
maatalouden murroksesta tämän päivän 
yrittämiseen ja elinkeinoihin. Kansallis- ja 
kultuurimaisemaa taltioituna koviin 
kansiin. 
Seuraa sivujamme.

Muista myös korut ja muut myytävät tuotteemme. www.koylio-seura.fi


