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ämä vuosi on Köyliö-seuran juhlavuosi. 15-vuotisjuhlaa vietetään eri tapahtumien merkeissä. Nyt alkusyksystä on kutsutuille yhteistyötahoille symposium, jossa
mietitään mm. seuran merkitystä nyt ja tulevisuudessa ja
miten seuran toimintaa voitaisiin kehittää. Seuran syyskokous on 25.10. ja sitä ennen on seminaari, jossa luennoitsijoina ovat Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista ja
Markku Monnonen Kotiseutuliitosta.
Tervetuloa kaikki mukaan seminaariin ja
syyskokoukseen Lallin koululle.

		

Johanna Toivanen-Perko,
puheenjohtaja

STRATEGIATYÖRYHMÄ
Hallitus asetti jo viime vuonna seuran tulevaisuuden toimia ja nykyisten toimintamallien ja -tapojen kehittämistä varten strategiatyöryhmän. Työryhmä on keskustellut
mm. seuran merkityksestä sen jäsenille ja ystäville sekä
valmistellut symposiumin ja seminaarin ohjelmaa.

SYMPOSIUM (Erikseen kutsutut)
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SYYSKOKOUS 25.10 KLO 15
LALLIN KOULULLA
KANKAANPÄÄSSÄ
- Sääntömääräiset asiat
- Kunniapuheenjohtajan valinta

Köyliö-seuran visioita pohtiva symposium pidetään
10.10. Mukaan on kutsuttu joukko asiantuntijoita ja vieraita, jotta saadaan tuoreita ideoita kirkastamaan ajatuksia.
Symposiumin eri työryhmissä tarkastellaan mm. yhteityötä koulujen kanssa, keskustellaan kuva-arkiston kehittämisestä ja rahoituksesta, myyntituotteiden merkityksestä ja seuran käytännön asioista.
Jaostojen toiminta on myös asialistalla, samoin kuin
koko seuran merkitys nyt ja tulevaisuudessa.

15-VUOTISSEMINAARI 25.1O. KLO 13
Kaikille avoin seminaari pidetään syyskokouksen yhteydessä Lallin koululla klo 13 alkaen. Symposiumin mietteitä ja tuloksia puretaan seminaarissa.
Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista pitää esitelmän aiheesta ”Köyliönjärven tila ja hoito” ja toisena esitelmöitsijänä kuullaan Markku  Monnosta Kotiseutuliitosta.
Esitelmät alkavat klo 14.

KÖYLIÖN YSTÄVÄT -JAOSTO
Tampereen ja Turun jaostojen toiminta jatkuu virkeänä. Uusia tilaisuuksia on suunnitelmissa mm. Raumalle ja Poriin. Tapahtumista tiedotamme seuran sivuilla
heti kun aikataulut ovat tiedossa.
Katso: www.koylio-seura.fi (Köyliön ystävät,
aluekuulumiset)

KÖYLIÖN MUSEOT HANKKEEN ALLE
Museotyöryhmä on koonnut ajatuksia Köyliön museoiden säilyttämiseksi ja kokoelmien yhdistämiseksi.
Työtä on paljon ja valmisteilla on hanke asioiden toteuttamiseksi. Jos kaikki sujuu odotetusti työ saadaan
käyntiin ensi vuoden aikana.

KÖYLIIST 13 -KUVATEOS
Paloja Köyliön historiasta – elämää,
elinkeinoja ja luontoa upein kuvin
Syksyn uutuus Köyliist 13 esittelee köyliöläistä elämänmenoa ennen ja nyt. Kuinka koneet tulivat käyttöön maataloudessa ja millaisia tuotantolaitoksia tai
yrityksiä syntyi pitäjään. Kerronta perustuu pitkälti
kuviin – kirja on tehty ennen kaikkea katseltavaksi.
Toki siteenä on yksityiskohtia ja tuntemuksia  valaisevaa  tekstiä. Mainio kirja pukinkonttiin.

Maanviljelys alkoi tehostua merkittävästi, kun tehdasvalmisteinen rautainen kääntöaura yleistyi 1870-luvulta
lähtien. Olihan se paljon tehokkaampi
työväline niittymaita pelloksi muokattaessa kuin kyläsepän tekemä puinen
rautakärkiaura.
Vuonna 1929 Köyliössä oli viisi traktoria. Siihen aikaan työhevosen sai
3500 markalla, mutta traktori maksoi sentään peräti 37 000 markkaa.
Hevonen alkoi väistyä traktorin tieltä
1950-luvun kuluessa ja katosi peltotöistä kokonaan 1960-luvulla.

Erikoisviljelyn kotikenttää.
Nykyään noin 80 tilalla
viljellään
tärkkelysperunaa. Erikoiskasvituo
tannon kuntataloudellista
merkitystä Köyliön kunnalle
korostaa myös se, että
vuonna 2005
sokerijuurikasta viljeltiin
1 500 hehtaarin alalla.
Viljanviljelyä
ei voi enää pitää varteenotettav
ana vaihtoehtoisena tuotantosuuntana, koska alueen
maaperä on karkeaa hietamaata.Pe
runapellolla ei enää tarvita
koko sukua pikkulapsista
vanhoihin
vaareihin. Pärekoppa on
menneisyyttä.
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MUISTA YSTÄVÄÄ
JOULUNA
Upeat Köyliön naisen koru ja muinaiskulkunen. Hopeaseppä Keijo Kinnusen
tekemä koru on suosittu lahja.
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www.koylio-seura.fi

Hopeisen muinaiskulkusen saat useassa
eri koossa ja sen voit
liittää ketjuun tai
korvakoruksi.

KÖYLIIST
KIRJASARJAT
Köyliist 12
Kansallismaiseman
kainalossa

30,-

Köyliist 1-11
2 200 sivua
yhteensä

115,-

Myynti: Tuiskulan Kotikolo, Studio Jaakko Ojala ja Köyliön Osuuspankki.
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KYSELY

1.

Oletko Köyliö-seuran jäsen?

Kyllä

En

2.

Tunnetko Köyliö-seuran toimintaa?

Kyllä

Jonkin verran

3.

Köyliö-seurassa on neljä jaostoa, mikä/mitkä niistä kiinnostavat sinua?

En  

Perinnejaosto
toiminnan tarkoituksena on kaikenlainen
Köyliöön liittyvä perinnetiedon keruu,
tallentaminen sekä hyödynnettävään
muotoon saattaminen.

Köyliön ystävät -jaosto
on linkki Köyliön ystävien sekä nykyään
Köyliössä asuvien välillä, pyrkien tätä sidettä
ylläpitämään ja mahdollisuuksien mukaan
vahvistamaan

Julkaisujaosto
kerää materiaalin, taittaa ja julkaisee
Köyliist-kirjat

Joku muu toiminta, mikä?

Ympäristöjaosto
ottaa kantaa ja tiedottaa ympäristöön ja sen
viihtyvyyteen liittyvissä asioissa
4.

Onko sinulla toiveita ja ehdotuksia Köyliö-seuran toiminnalle?

5.

Ellet ole jäsen, mikä voisi saada sinut liittymään?

6.

Oletko osallistunut Köyliö-päiville?

7.

Onko sinulla parannusehdotuksia Köyliö-päivien sisältöön tai ajankohtaan?

8.

Oletko käynyt Pyhän Henrikin surmavirsi-esityksissä?
Onko sinulla parannusehdotuksia?

Kyllä

Kyllä

En

En

Nimesi ja yhteystietosi (vapaaehtoinen):
Irroita tämä kysely tiedotteesta, taita, teippaa ja vie
lähimpään postilaatikkoon. Palauta 5.10. mennessä.
Voit osallistua myös osoitteessa: www.koylio-seura.fi

Köyliö-seura saa käyttää yhtetystietojani ja lähettää minulle tietoja seuran toiminnasta.
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Osallistujien kesken arvotaan uusin
Köyliist-kirja tai pieni hopeakulkunen.
Jättämällä yhteystietosi olet mukana arvonnassa.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
Mottagaren
betalar
portot

Köyliö-seura ry
Info: Köyliö-seura ry
Tunnus: 5021123
00003 VASTAUSLÄHETYS

