Tervetuloa Köyliö-päiville läheltä ja kaukaa
Lauantaina 9.7.

Sunnuntaina 10.7.

XVI KERTUN KIRMAISU
kuntotapahtuma naisille, pankinjohtaja Jari Valonen
lähettää naiset matkaan kunnantalolta, Köyliöntie
9, klo 13, alkulämmittelyn ohjaa Veera Vahanen.

JUMALANPALVELUS KIRKOSSA KLO 10
Palveluvuorossa on Köyliö-seura
Järvisalissa kirkkokahvit ja tilaisuus ruokailuun klo 1113. Tarjolla jauhelihakeitto, voileipä, kahvi ja piirakka
hintaan 10,-, tuotto diakoniatyön hyväksi.

KYLIEN VÄLINEN MÖLKKY-KISA
Yttilän museokoulun, Pyhän Henrikintie 326, takana
olevalla kentällä klo 15.   Osallistujat joka kylätoimikunnan alueelta, neljän hengen joukkue (2 naista ja 2
miestä) sekä entisten köyliiläisten joukkue. Ilmoittautumiset Ulla Kolulle viimeistään 6.7., 02-8378 6613
tai ulla.kolu@koylio.fi. Paikalla ei enää voi ilmoittautua.
VILLA LINTURI
Köyliöntie 7, taidenäyttely Seppo Anttila ja Auli Ehtamo sekä Riitta Ketolan käsitöitä. Avoinna kello 9-18.
TUOHINIEMEN ELI TYYTYN KOULU
Pyhän Henrikintie 681 A, taidenäyttely ”KYLÄSSÄ
KÖYLIÖSSÄ”, espoolaiset taiteilijat Ritva ja Helka Immonen, Iia Jännes ja Birgitta Kemi.
TUISKULAN KOTIKOLO
Vähäjärventie 15, taidenäyttely, naivisti Esko Koivukari. Avoinna klo 12-15
KIRJASTO
Karjalantie 1a, avoinna klo 12-14, mahdollisuus tavata
uusi kirjastotoimenjohtaja Sarianna Koivisto, tutustua
KUVA-hankkeeseen Kalevi Salmin opastuksella ja ostaa poistokirjoja.

TUISKULAN KESÄTEATTERI
Ilmiintie 27: ”Sen sortin sorvari”, esitys klo 13, illalla
klo 19 tilausnäytös.
PÄÄJUHLA TUISKULAN SEURATALOLLA
Ilmiintie 34, klo 16.00 - n. 17.30
• tilaisuuden avaus Veli-Pekka Suni
• musiikkia, Menaiset
johtajana Johanna Toivanen -Perko
• Seuratalon ja Torpparimuseon vaiheita,
Paula Härkälä
• musiikkia, Menaiset
• vuoden 2011 Lallin ja Kertun julkistaminen,
Köyliö-seuran edustajat
• Satakuntalaisten laulu
Kahvila Riippakoivu on avoinna 15.30 saakka.
YSTÄVÄTAPAAMINEN
pääjuhlan jälkeen n. klo 17.30 Seuratalolla
(ohjelma esitteen kääntöpuolella)

KÖYLIÖN KIRKKO
illalla klo 18.30 Lasse Heikkilän ”Suomalainen messu”

www.koylio.fi

www.koylio-seura.fi

Köyliön Seurakunta

MUITA
SUVITAPAHTUMIA
KÖYLIÖSSÄ
”AARTEITA KÖYLIÖN KIRKKOKARILTA”
näyttely Euran Esihistorian Opastuskeskus ”Nauravassa Lohikäärmeessä” on kesäaikaan avoinna ti-su klo
11-17.
KATETTUJEN PÖYTIEN NÄYTTELY
Tuiskulan Kotikolossa 27.-31.7., avoinna päivittäin klo
12-15, yleisö voi äänestää suosikkinsa

”RAKKAUDESTA RUUSUIHIN - JA MUIHINKIN KUKKASIIN”, Vanhusten Palvelukeskuksessa kahvikuppeja esillä 25.7.-15.8.
”SEN SORTIN SORVARI”
Tuiskulan kesäteatterissa 1.–15.7. ti-pe klo19 ja su 13
ja 19. Tiedustelut 02-5546 370
KOKO PERHEEN JUHANNUS-SHOW
Polsussa aattona klo 17 ja 20. Jukka Puotila, Rokkiritari, Vesa Alare Band ym. ym.
SYDÄNSUVEN TAIKAA YTTILÄN OTTASSA
Kyläyhdistyksen puffetti alk. klo 21.
Kokko syttyy klo 23. Tervetuloa!

Ystävätapaaminen

pääjuhlan jälkeen n. klo 17,30 Seuratalolla
Mukaan ovat tervetulleita kaikki Köyliössä asuvat sekä
ulkoköyliöläiset ja muut Köyliön ystävät läheltä ja kaukaa. Luvassa on iloista yhdessäoloa monille jo ennestään tutussa, muistoja herättävässä Seuratalossa.
Tapaamisen yhteydessä Samuli Vahteristo ja Helena
Santala tuovat päivänvaloon yleisön punnittavaksi idean uudesta Köyliist-kirjasta ”Lapsuus- ja nuoruusmuistoja”, jonka julkaisuvuosi olisi 2013 tai 2014. Ehkä
tanssi- ja juhlapaikkana tunnettu Seuratalo miljöönä ja
kesäinen Köyliö herättävät saman tien mukavia muistoja ja saamme illan mittaan tallennetuksi jo muutamia tarinoita kirjan materiaaliksi. Puffetti.

sti heinimensä mukaise
Heinäkuu kului
surisivat
sä. Niittokoneet
van
nänkorjuun merkeis
ja timoteissa koneras
korkeassa apilassa
uessa kukkien
n hien sekaant
hajun ja hevoste
ja juovutVäkevä
n.
tuoksuu
ja heinämaiden
pilvien
tuoksu, joka suurten
tava oli heinän
ilman vän paahteessa
tavoin levisi auringo
. Sille, joka
tahdissa
sirinän
ristessä sirkkojen
ilma olla
lla, voi värisevä
ei ole elänyt lakeude
kaikki
lakeudella värisee
tuntematon, mutta
usein näkyy
vajat,pellot, nityt.ja
etäinen, aidat,
ten merilläkangastuksia aivanku

”

Emil Cedercreutz

annoo,
Aikanas airamp
yänti....
hetkenäs heinäll
iden kunnioittamiVanhojen perinete
opettaminen nuonen ja työtapojen
kotiosa köyliläistä
arvokas
on
rille
seututyötä.

1939

8

Köyliist 11 -kirja on laaja kuvateos Köyliöstä ennen ja nyt.
Teoksen koostaminen on vielä kesken.

Tuhat kuvaa kertoo enemmän...
KUVA -hanke etenee mukavalla vauhdilla. Palvelimella on jo 1 200 valokuvaa Köyliöstä. Tutustu niihin
osoitteessa www.koylio-seura.fi/Kuva. Sivuilla on nyt
myös kätevä sähköpostin lähetysmahdollisuus. Lähetä rohkeasti palautetta: virheistä, lisäyksistä, kiitoksista ja ennen kaikkea nauti ihanista, vanhoista Köyliön kuvista - järjestä vaikka valokuvailta ystävillesi tai
sukulaisillesi. Tule Köyliön kirjastoon 9.7. klo 12- 14,
jolloin voit kysellä lisää kuvista ja kuvien katselusta ja
tietysti katsella kuvia.
Nyt on aika mattimyöhäisten herätä, oletpa köyliöläinen, kesäköyliöläinen tai Köyliön ystävä ja varmistaa,
että myös sinulle tärkeät valokuvat päätyvät Köyliön
Valokuvat -arkistoon. Voit toimittaa kuviasi Jaakko
Ojalalle tai skannata niitä itse Köyliö-seuran laitteella,
jos hallitset skannauksen. Jaakko antaa täsmäohjeet.
KUVA -hankkeen käytössä on kunnanvirastoon sijoitettu skannauslaitteisto, jota voit käyttää. Laitteisto on
ahkerassa käytössä, joten sovi ajankohdasta puhelimella 040 5855292/Kalevi Salmi.

Hyvät Köyliö-seuran jäsenet
ja Köyliön ystävät
Köyliö-seura on 11-vuotisen toimintansa aikana vaalinut upealla tavalla köyliöläistä kulttuuria ja edistänyt
historian tallennusta sekä kannustanut kansallismaiseman vaalimiseen. Köyliö-seuran ystävätoiminnan
myötä siteet kotipitäjään ja ystävyys- ja sukulaisuussuhteet Köyliössä asuviin sekä ulkoköyliöläisiin ovat
lujittuneet. Köyliist-kirjat ja asiantuntijaluennot ovat
näkyvin osa Köyliö-seuran toimintaa, mutta taustalla
eri jaostot toimivat koko ajan. Juhlakirjan koostaminen
jatkuu ja KUVA-hanke etenee hyvässä myötätuulessa.
Köyliö-seuran jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Viime
vuonna jäsenmaksun maksoi yli 300 henkilöä. Se
osoittaa, että seuran työtä arvostetaan. Maksamalla
jäsenmaksun tuet Köyliö-seuran toimintaa ja varmistat, että saat Köyliö-seuran postit jatkossakin suoraan
osoitteeseesi. Yhteystietojen muutoksista ilmoitus
santalat@pp.inet.fi tai 050 5417945.

Maksa jäsenmaksusi oheisella lomakkeella pankissa tai poimi tästä tiedot maksaessasi verkossa.
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