
Hyvät köyliöläiset ja Köyliön ystävät, Köyliö-seura järjestää yht-
eistyössä Säkylän kunnan, Säkylän-Köyliön seurakunnan ja Köyliön 
kappeliseurakunnan, Kepolan- ja Ristolan kyläyhdistysten sekä mui-

den alla olevassa ohjelmassa mainittujen yhteistyötahojen kanssa upean 
mahdollisuuden tutustua kotiseudun nähtävyyksiin ja kulttuuriantiin 
sekä tavata sukulaisia ja ystäviä. Tervetuloa mukaan.

Kesäkuu 2017

koylio-seura.fisakyla.fi

Nosta lippu salkoon
Köyliö-päivien 
juhlistamiseksi
suvisunnuntaina.

KYLÄILTAMAT 
Kepolan Työväentalolla
lauantaina 8.7.
klo 19–23
kotikutoista ohjelmaa, tanssia ja Vuoden 
kylätoimijan julkistus 

Tutustumiskohteita, viihdettä ja yhdessäoloa

Köyliö-päivät 8.–9.7.

Lauantaina 8.7.
11-18  Villa Linturi, avoinna, Efralaisten 

näyttely ja Köyliö-leikekirjat esillä. 
(avoinna myös su)

10-14  Tuiskulan Kotikolo, kesäkahvio,
 Urpo Martikaisen akvarellit
11   Tutustuminen Köyliön vanhakar-

tanon leivinpakariin, kierros alkaa 
kirkon parkkipaikalta. 

12   Köyliön kirkon esittely ja opastettu 
hautausmaakierros

12-15 Antero ja Mirja Sepän kotimuseo 
kokoelmat Ristolassa, opastus 
Ristola-Kokemäki tien varressa          

13-15  Kepolan koulu, Katetut pöydät-
näyttely (1900-luku, 1930-luku, 
1960-luku). 

13-15  Kepolan kirjasto, Esillä Köyliö-
 aiheisia teoksia 
13, 13.30 ja 14 Opastettu käynti 
 Kirkkokarilla
12-16  Räisälä-keskus ja -museo
 Aktivismi ja jääkäriliike   

Räisälässä -näyttely
13-16   Yttilän museokoulu avoinna, 
 klo 14 Kylien välinen mölkkykisa, 

puffetti ja arvontaa 

Sunnuntaina 9.7.
11 Kepolan kartanon puisto, Suvivirsi-

kirkko, rovasti  Veijo Järvinen  
12  Kepolan koulu, keittolounas, 

ennakkovaraus Pirjo Kotiranta 040 
5092758 

13   Kepolan koulu, 
 Köyliö-päivien pääjuhla:
 -  juhlapuhujana Ässien toimitus-
  johtaja Eeva Perttula (Lehto) 
  Pajulasta
 -  Köyliö-seuran ja Säkylän kunnan  

 tervehdykset
 -  musiikkia ja runonlausuntaa, Vesa  

 Alare, Ahti Laine ja Inkeri Marttila
 -  Kepolan aikamiespojat laulattavat  

 juhlayleisöä Suomi 100 -teemalla 
 -  Säkylän kunnan tarjoamat 
  kakkukahvit
 -  Vuoden 2017 Lallin ja Kertun  

 julkistus, Vuoden kylätoimijan  
 esittely  

15.30   Kepolan koulu, Ystävätapaaminen, 
opettaja emeritus Alpo Heino alustaa 
aiheesta ”Kouluruokailun historiaa”

Katso ohjelma tarkemmin
www.koylio-seura.fi

Köyliön kappeliseurakunnan 
tapahtumia 
Su 6.8. klo 15 hartaushetki Köyliön Kirk-
kokarilla. Venekuljetus ja kahvit: 5 euroa 
(Ristolan kyläyhdistys).
24.-26.11. HALOO!-tapahtuma. 
(Merkkaa ylös jo nyt!)

köyliöläisten
oma
pankki



Köyliö-seuran 
Museotaksvärkki-hanke 
tallentaa ja päivittää köyliöläistä aineellista 
kulttuuriperintöä talkoohengessä. Hankkeen 
tavoitteena on päivittää Tuiskulan Torppa-
rimuseon, Räisälä-museon, Yttilän Museo-
koulun sekä Köyliön kappeliseurakunnan 
esinekokoelmat ja -luettelot tähän päivään.
Talkoolaisten merkitys ja apu on hankkeelle 
erityisen tärkeää ja tavoitteenamme on 
yhdessä turvata köyliöläisen kulttuuriperin-
nön säilyminen. Työhön opastetaan, anna 
Sinäkin panoksesi ja varaa talkooaika Hanna 
Jaakolalta 044 2439633. 
Hankkeen etenemistä voi seurata museo-
taksvärkki-blogista osoitteesta:
https://museotaksvarkki.wordpress.com/

Talkoopanostasi
tarvitaan

Museotaksvärkki-hanke hyvässä vauhdissa

Köyliist 14 
-perinneruokakirja
Köyliö-seura kokoaa parhaillaan perinne-
ruokakirjaa. Työssä ovat apuna Köyliön ja 
Vuorenmaan maa- ja kotitalousnaiset sekä 
Köyliön Seudun Nykymartat. Kirjassa esitel-
lään Köyliön pitäjän ruokakulttuurin kehit-
tymistä 1900-luvun alkupuolelta aina tähän 
päivään asti. Kirjaan tulee jo edesmenneiden 
ja nykypäivän pitokokkien ruokareseptejä 
ja tarinoita. Monet köyliöläiset ja Köyliön 
ystävät ovat kirjanneet ylös omia ruokamuis-
tojaan, jotka osaltaan rikastuttavat kirjan 
sisältöä. Mikset Sinäkin tekisi niin, soita 
Samuli Vahteristo 050 5611455. 
Kirja ilmestyy isänpäiväksi.

Tallenna kotiseutua kuvin
Osallistu kotiseutuaiheiseen valokuvaus-
kilpailuun “Ihminen ja työ / Ihminen ja 
luonto”. Kilpailuaika päättyy 15.10.2017. 
Kilpailuun voi osallistua enintään 4 kuvalla/
aihe. Kilpailukuvien arviointi ja palkintojen 
jako pidetään to 9.11. klo 17.30 Säkylän 
Kunnanvirastolla. Kilpailukuvat lähetetään 
Säkylän osalta olavi.nenikam@elisanet.fi  ja 
Köyliön osalta samuli.vahteristo@pp1.inet.fi.

Viikolla 31 jättipalsamin ja muiden 

vieraslajien kitkentätalkoot
Seuraa seuran ja HOLA Lake -hankkeen 
ilmoittelua kasvijätteen hyötykäyttöön 
liittyen!

www.koylio-seura.fi

MIKKO
KUUSTONEN

18.8.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Saaristo
Musiikin sävellys: Jari Levy

Tuiskulan
  kesäteatterin 

lavallla

30.6.–
14.7.
ma-pe klo 19
su klo 13 ja 19

LIPUT 35,-

02-5546 370 

www.tuiskula.info 

Ilmiintie 27, 27730 TUISKULA

Tervetuloa 
Yttilän Ottaan
juhannuskokolle
Ohjelmaa klo 20 
lähtien: musiikkia, 
mölkkykisa, arvonta 
ja puffetti. Kokko 
sytytetään klo 23.


