TALVI-HENRIKKI TAPAHTUMA 20.1.
Lallin ja Henrikin legenda
Köyliö-seura esittää Köyliön kylien tukemana Lallin ja Henrikin tarinan entistä massiivisemmissa puitteissa sunnuntaina
20.1.klo 18 Polsussa. Pyhän Henrikin surmavirren pohjalta tehdyn pienoisnäytelmän ohjaajana on Pekka Saaristo.
Pääosissa nähdään Veli-Pekka Suni (Henrikki), Tapio Putko (Lalli) ja Inkeri Marttila (Kerttu).
Vapaan pääsyn näytökseen on mahdollistanut Köyliön Osuuspankki.
Pysäköinti ensisijaisesti kirkon parkkipaikoilla, joista valaistu
kynttiläkuja ohjaa Polsuun.

Köyliön
Polsussa
20/1-08
KLO 18

Näytelmästä
kirkkokonserttiin
Seurakunnan kanssa järjestetty
konsertti alkaa klo 19.00. Vapaa pääsy.
Ohjelmalehtinen 5 euroa.
• Köyliön srk:n lauluryhmä Hadassa,
joht. Johanna Toivanen-Perko
• Cantus dominae Säkylästä, joht. Kirsti Varho
• Köyliön mieskuoro, joht. Jorma Perko
• Säkylän mieskvartetti, joht. Matti Nuoranne
• Pentti Laine, bassoklarinetti
Vuorenmaan kyläyhdistys järjestää kahvituksen Järvisalilla (2 e).
Kahvihetkeen on mahdollisuus ennen konserttia ja sen jälkeen.

Köyliö-seura
kotiseudun parhaaksi

KÖYLIÖN

Vuosittain julkaistu Köyliist-kirja on näkyvin ja pysyvin osa toiminnasta. Köyliist 9 -kirja on valmisteilla ja siihen on kerätty aineistoa Amerikan kirjeistä ja Köyliössä sijainneen sotavankileirin asukkaiden kohtalosta. Pyhän Henrikin surmavirsiesitys on
iso ponnistus ja Köyliö-päiviä vietetään 5.–6. heinäkuuta. Pitkään valmisteltu vanhojen valokuvien tallennushanke käynnistynee tämän vuoden kuluessa. Meneillään on myös tutkimus
keskiaikaisen maanviljelyksen historiasta, jota varten on otettu
lietenäytteitä Köyliönjärven syvänteistä siitepölyanalyysia varten. Yttilän Ottan maatutkauksen tulkinnat antavat lisäviitteitä
mahdollisten muinaiskaivausten tarpeesta.
Liittymällä Köyliö-seuraan olet mukana tukemassa kotiseututyötä.
Voit maksaa jäsenmaksun 11 € myös suoraan kotikoneeltasi
tilille nro 547668-411291. Muista laittaa viitteeksi ”jäsenmaksu” ja tietoihin myös sähköpostiosoitteesi, niin voimme lähettää Sinulle seuran ajankohtaisia tiedotteita.

www.koylio-seura.fi

Köyliist-kirjat - kotiseudun
tieto- ja tarinapaketti
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Köyliö-seura on tallentanut kotiseudun historiaa ja tarinoita kahdeksan teosta käsittävään kirjasarjaan lähes 1 600 sivua. Kirjasarja
on jokaisen köyliöläisen kodin kotiseudun tietopaketti, joka sopii
vaikka merkkipäivälahjaksi.
Uusimmassa Härkikarilta karpalosuolle -kirjassa kuljetaan Turun
rauhan solmimisen ajalta vuodesta 1743 aina 1950-luvulle. Asiakirjoihin tai muistitietoihin perustuvien kiehtovien tarinoiden kautta lukija löytää tien entisajan köyliöläiseen elämänmenoon. Kirjan
tarinoihin sisältyy paljon hauskoja yksityiskohtia kuten kauppias
Heikki Winnarin ja paroni Axel Cedercreutzin vuoropuhelu siitä,
kuljetaanko Kirkkosaareen höyrylaivalla vai rakennetaanko puusilta.

Köyliist-kirjasarjan myyntipisteet ja hinnasto:
Köyliön Osuuspankki, Tuiskulan Kotikolo, Studio Jaakko Ojala ja
Tikanpajan kyläkauppa.
Köyliist 1-6 .......... 5 €/kpl
Köyliist 7 .............. 20 €

Köyliist 8 ............ 25 €
Köyliist 1-8 ........ 70 €

Köyliön naisen keskiaikainen puku ja koru
Köyliönsaaren hautalöytöihin perustuva puku julkistettiin 2003 ja
se on nähtävissä mm. Köyliön pääkirjastossa Kepolassa. Puvun
kaava maksaa 5 euroa.
Köyliön naisen pukuun suunniteltu koru sijoittuu Lallin ja Kertun
aikaan, 1100-luvulle. Malli koruun on otettu Kirkkosaaren hautalöydöstä numero 7. Uniikit korut valmistaa käsin takoen koruseppä
Keijo Kinnunen Mynämäeltä. Riipus ja solkimalli 55 euroa, yhdistelmäkoru 60 euroa.

Päiväpulkka-koru yhdistää kantajansa lujin sitein
Päiväpulkka, torpparin ”kellokortti”, oli entisaikaan puusta veistetty kaksiosainen kirjanpitoväline, myös taksvärkkikapulaksi
kutsuttu. Veikko Salo on suunnitellut korun, joka yhdistää kantajansa lujin sitein.
Korun hinta on 96 euroa.

Kuninkaanmänty – pala aitoa Köyliön historiaa
Kuninkaanmänty-lahjalaattaa myydään sekä perus- että numeroituna
juhlaversiona. Myyntituotteen aitouden todisteena on Köyliö-seuran puheenjohtajan ja Joensuun ylipiston dosentti Pentti Zetterbergin
allekirjoittama tutkimustulos ikämäärityksineen. Lahjalaatan perusversio maksaa 25 euroa ja numeroituna juhlaversiona 50 euroa.
Kaikkia Köyliö-seuran tuotteita on
myynnissä Köyliön Osuuspankin
konttoreissa, Tuiskulan Kotikolossa ja
kesäaikana Villa Linturissa.

www.koylio-seura.fi

