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Kotiseututyötä juhlan 
merkeissä

Köyliist-kirjat – kotiseudun
tieto- ja tarinapaketit 
Köyliist 1-7  ...........5   e/kpl 
Köyliist 8-9 ............25 e/kpl
Köyliist 10 .............35 e 440 sivua
Köyliist 1-10  .........110 e

Köyliö-seura täyttää tänä vuonna 10 vuotta. On 
juhlan aika, mutta silti juhlavuonna kotiseutu-
työtä tehdään entistä pontevammin. Seuran 

merkittävin saavutus on Köyliist-kirjan julkaiseminen 
jokaisena toimintavuonna. Parhaillaan valmistellaan 
juhlakirjaa, joka on kuvapainotteinen teos, Köyliö ku-
vin – nyt ja ennen. Kirjan koostamiseen käytetään pal-
jon Jaakko Ojalan ottamia ja hänen keräämiään valo-
kuvia.
Kuvaustyötä jatketaan kevään, kesän ja syksyn aikana. 
Tavoitteena on tehdä korkealaatuinen kuvateos, joka 
sopii joka kodin selailukirjan lisäksi erinomaisesti lah-
javiemiseksi. Kirja valmistuu loppuvuodesta.

Köyliö-päivät järjestetään heinäkuussa. Päivien pää-
järjestelyvastuun kantaa Köyliön kunta 140-vuotisjuh-
lien merkeissä.

Köyliö-seuran 10-vuotisjuhla kulkee Lallin ja Kertun 
johdattamina ”Lallin pidoissa” lauantaina 25. syyskuu-
ta Lallintalolla.  

Seuran yksi keskeisistä tavoitteista on yhdistää ja lu-
jittaa köyliöläisyyttä sekä tallentaa kotiseudun histori-
aa. Tämän työn parhaita tekijöitä ovat köyliöläiset itse 
eli seura tarvitsee tukeanne. Olisi hienoa, jos juhla-
vuonna jäsenmäärä pystyttäisiin nostamaan yli 300:n. 
Maksamalla Köyliö-seuran jäsenmaksun olet mukana 
tukemassa kotiseututyötä. Jäsenmaksulomake on esit-
teen kääntöpuolella.
Kiitos tuestanne ja hyvää juhlavuotta! 

Tervetuloa kevätkokoukseen 
Köyliö-seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 24. maaliskuuta klo 18.00 
Köyliön kunnanviraston valtuustosalissa. Kokouk-
sen jälkeen Anna Paloheimo Pyhäjärvi-instituutista 
kertoo Köyliönjärven ja -joen ulkoiseen kuormituk-
seen liittyvistä tutkimustuloksista ja kuormituksen 
vähentämiseen tähtäävistä toimista.

Juhlavuoden tilai-
suuksiin sopii erin-
omaisesti Köyliön 
naisen puku ja siihen 
kuuluva koru.
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Jäsenmaksu 2010

Henkilöjäsenyys 11 €     Perhejäsenyys 20 €

Yhteisöjäsenyys 20 €
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IBAN BIC

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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Ystävät-jaoston kutsu kiirii lähipitäjiin
Jo vuoden toiminut Köyliö-seuran ystävät-jaosto on 
järjestänyt kokoontumisia Köyliöstä Raumalle, Tur-
kuun, Helsinkiin, Poriin ja Tampereelle muuttaneille. 
Vastaanotto on ollut innostunutta ja Köyliö-seuran ys-
tävät -jaostoon on liittynyt uusia jäseniä. Seuraavaksi 
ystävätoimintaa esitellään Euraan, Kokemäelle, Har-
javaltaan, Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään tai mui-
hin lähipitäjiin muuttaneille. Tilaisuus pidetään 21.4. 
klo 17.00 Lallin koulussa. Kokoontumisen jälkeen juo-
daan kahvit, syvennetään vanhoja tuttavuuksia ja luo-
daan uusia. Opettaja Juhani Kaatonen kertoo n.  klo 
19.00. aiheesta ”Vanhat paikannimet kertovat – si-

jainti ja taustoja”. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Esi-
telmätilaisuuteen ovat tervetulleita myös kauempana 
asuvat Köyliön ystävät ja Köyliö-seuran jäsenet. Il-
moittautuminen Helena Santalalle puhelinnumeroon 
050-5417945 tai santalat@pp.inet.fi.

Ystävätoiminta tukee Köyliö-seuran 
toimintaa
Köyliön ystävät -jaoston tavoitteena on vahvistaa 
vuorovaikutussuhteita Köyliössä asuvien ja ulkoköy-
liöläisten välille sekä samalla yhdistää monipuolista 
osaamista, tietoja ja taitoja, kaikkien Köyliö-seuran 
jäsenten ja Köyliön ystävien saataville. Ystävät jaos-

to tukee ja täydentää Köyliö-seuran toi-
mintaa.
Ystävätoiminnan puitteissa pidetään yh-
teyttä tavoitettuihin ulkoköyliöläisiin ja 
Köyliön ystäviin ja tiedotetaan Köyliön ja 
Köyliö-seuran tapahtumista seuran netti-
sivujen, sähköpostin ja kirjeiden välityk-
sellä.

Jäsenmaksun maksamalla tuet kotiseututyötä
Hyvät köyliöläiset ja Köyliön ystävät, maksamalla Köyliö-seuran jäsenmaksun tuet 
kotiseututyötä ja Köyliön historian tallennusta parhaalla mahdollisella tavalla. Köy-
liist-kirjojen koostaminen ja erilaisten tapahtumien ja asiantuntijaluentojen järjestä-
minen vaatii aina taloudellista panosta. Kuluvana vuonna tarvitaan erityistä ponnis-
tusta kun koostetaan juhlakirjaa, jonka työnimenä on Köyliö kuvin – ennen ja nyt.

Seuran ystävät-jaoston tilaisuus 
Tampereella keräsi mukavasti vä-
keä. Alustajana tilaisuudessa oli 
kunnanjohtaja Seppo Saarinen.


