Lokakuu 2016

PUKINKONTTIIN
PAIKALLISTA
KÖYLIÖSTÄ

U

peat Kainon valmistamat Köyliö-seuran nimikkoneuleet ovat mitä sopivin
lahja pukinkonttiin tai päivänsankarille.
Neuleen kuviossa tuodaan taidokkaasti esiin entisen Köyliön kunnan rajat. Neuleet on suunnitellut
työryhmä: Anneli Laine, Tarja Putko ja
Simo Nummi. Neuletta myydään Kainossa
ja Tuiskulan Kotikolossa.
Poncho 70 e
Huivi 35 e
Hartiahuivi 60 e

Tuotteita
monen
värisenä!

Tuubihuivi 35 e

LUONTO- JA MAISEMAKUVAUSKILPAILUN SATOA
Köyliö-seuran ja Säkylä-seuran järjestämä ”kotiseudun maisema”-kuvakilpailu päättyi 16.10.
Tuloksia arvioidaan Säkylän kunnan valtuustosalissa 10.11.2016
klo 18.00, jossa myös parhaat otokset palkitaan. Tilaisuudessa on
esillä ja myynnissä Köyliö-seuran ja Säkylä-seuran tuotteita.

JOULUN ALUN RUNOILTA
torstaina 1.12. kello 17.00 Cedercreutz-museolla, Museotie 1,
Harjavalta. Vieraanamme on runoilija, esseisti Pauliina Haasjoki.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa.
Ilmoitaudu 20.11. mennessä
santalat@pp.inet.fi, kalevi.salmi@fimnet.fi
tai Samuli Vahteristo 040 585 5292

TERVETULOA FAZERIN SYDÄMEEN
Helsingin seudun Köyliön ystävät järjestävät opastetun näyttelykierroksen Fazerilla ja minisuklaatastingin
9.12.2016 klo 17.00 (Fazerintie 6, Vantaa).
Hinta seuran jäseniltä on 15 e/hlö ja muilta
20 e/hlö. Mukaan mahtuu enintään 20 henkilöä. Ilmoittautumiset 2.12. mennessä Paula
Auerkarille 040 411 7847.
www.koylio-seura.fi

Tervetuloa Köyliö-seura
n
syyskokoukseen 30.10.
klo 15.00 Lallin kouluu
n

Kokouksessa käsitellää
n sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen es
itellään Köyliöseuran uudet nimikkon
euleet ja
DI, FM Mikko Eskola
avaa kuulijoille,
miten löydät linkit dig
itaalisiin arkistoihin, jotka avaavat
tietoja Köyliön
historiallisista kohteis
ta, vanhoista kartoista, tutkimuksista,
väitöskirjoista tai
muista kirjallisista läh
teistä.
Tilaisuus on avoin ka
ikille.
Kahvitarjoilu.

Kirjalahja ilahduttaa aina
Kuinkas kierrät Kiulonjärven...

Köyliist 12 ja Köyliist 13

YHTEISHINTAAN

60,-

Köyliist 13 - yli 150 sivua muuttunutta maisemaa ja
elämän askareita. Valon leikkiä Köyliönjärvellä ja jokimaisemassa. Mustavalkoisten ajankuvien kontrastia
nykypäivän väriloistoon.
Myyntipisteet: Köyliön Osuuspankki, Studio Jaakko
Ojala ja Tuiskulan Kotikolo.
Kirjoja ja Köyliö-seuran kaikkia myyntituotteita mm.
koruja on ostettavissa syyskokouksessa ja Köyliön Yrittäjien myyjäisissä Lallintalolla.
Tilaukset: Reetta.Hulmi@gmail.com tai
puh. 040 745 1462

U

UUTTA
HISTORIAA
TEHDÄÄN
KOTIKEITTIÖISSÄ JOKA
PÄIVÄ

utta Köyliist-sarjan kirjan aineistoa kootaan ja
teoksen työnimenä on ”Lempimäisiä”. Kirjaan on
tarkoitus koota tietoa köyliöläisistä pitokokeista ja heidän ruokaresepteistään.
Sinäkin voit olla apuna taustatietojen hankinnassa.
Uskomme, että tietoa ja vanhoja ruokareseptejä on
löydettävissä yksityisistä kodeista. Köyliö-seura on
kiinnostunut myös yksityiskohdista, jotka koskevat entisajan pitojen valmistelua, ruokatarpeiden hankintaa,
Liput
02-5546pöydän
370 antimia tai pitokokkien pervalmistustapoja,
soonaan liittyviä muistikuvia ja tarinoita.
Kirjaa ylös omat muistikuvasi, etsi ruokareseptejä ja
avusta Köyliö-seuran julkaisujaostoa. Kirjaan valitaan
mukaan myös muutama nykypäivän kotikokin paikallisista aineksista koostuva herkkuruokaohje. Kerro reseptisi, tarinasi tai anna vinkkisi käyttöömme.
Ota yhteyttä Köyliö-seuraan:
perinnejaosto: Lassi Kauko 050 545 3628,
lkauko@netti.fi
julkaisujaosto: Simo Nummi 040 532 5815,
simo.nummi@mainosnummi.inet.fi tai
Samuli Vahteristo 050 561 1455
samuli.vahteristo@pp1.inet.fi

+ valinnainen
Köyliist 1-10
kaupan päälle

UUSIN
Köyliist 13
160 sivua

35,-

Köyliö-seura julistaa haettavaksi
harrastustoimintaa tukevat

NUORISOSTIPENDIT
Köyliö-seuran tehtävänä on kotiseututyön edistäminen ja tukeminen. Erilaiset harrastukset musiikin,
liikunnan tai vaikka teatterin parissa tukevat lasten ja
nuorten kasvua ja hyvinvointia. On tärkeää, että oma
kotiseutu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet harrastaa ja oppia uusia asioita.
Nuorisostipendiä voivat hakea Köyliön pitäjän alueella
asuvat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret harrastustoiminnan tukemiseksi.
Hakemus on vapaamuotoinen, jossa kerrot harrastuksestasi; esimerkiksi mitä harrastat, milloin olet harrastuksen aloittanut, miten harrastuksesi näkyy päivittäisessä elämässäsi ja mikä on parasta harrastuksessasi.
Kerro myös mihin erityisesti tarvitsisit tukea, esimerkiksi harrastusvälineen hankintaan tai leirimaksuihin.
Köyliö-seuran hallitus valitsee stipendien saajat kirjallisten hakemusten perusteella. Stipendin saajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Lähetä hakemuksesi 15.11.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen moravuo@
gmail.com tai postilla osoitteeseen
Minna Oravuo, Kirkkosaarentie
190, 27710 Köyliö.
Lisätietoja stipendien hakemisesta
antaa Minna Oravuo, 044 371 2718
www.koylio-seura.fi

