
Jotta tuo kuvien katselu sujuisi ja lähtisi alkuun juohevasti, järjestämme kylittäin 
kuvien katselutilaisuuksia seuraavasti:
•	 Kepola:	su	30.10.	klo	15.00	Kunnanvirasto
•	 Vuorenmaa:	to	3.11.	klo	18.00	Paloasema
•	 Yttilä:	ma	7.11.	klo	18.00	Paloasema
•	 Ristola:	to	10.11.	klo	18.00	Kunnanvirasto
•	 Kankaanpää:	ma	14.11.	klo	18.00	Lallin	koulu
•	 Voitoinen:	ti	22.11.	klo	18.00	Voitoisten	koulu
•	 Tuiskula:	ke	23.11.	klo	18.00	Paloasema

Kunkin kylän tilaisuudessa katsotaan pääasiassa sen kylän kuvia. Voit silti tulla muunkin 
kylän kuva-iltaan tai useampaankin niistä.  Nämä tilaisuudet on tarkoitettu liikkeel-
lelähdöksi. Tiedämme, ettei katseluilta aina sovi jokaisen almanakkaan. Siksi kylittäin on 
sovittu yhdyshenkilöistä, joiden puoleen voitte myöhemmin kääntyä halutessanne katsella 
kuvia uudelleen tai tarkemmin.  

•	 Voitoinen	Jaakko	Parkkila:	040	5563560,	jaakko.parkkila@pp.inet.fi	
•	 Vuorenmaa	Hannu	Orpo:	0400	873458	hannu.orpo@pp.inet.fi
•	 Ristola	Seija	Matomäki:	0500	818533,	seija.matomaki@suomi24.fi	
•	 Tuiskula	Anneli	Laine:	040	5167455	onnelilaine@gmail.com	
•	 Yttilä	Asser	Lehtoranta:	050	5528356,	asser.lehtoranta@pp.inet.fi
•	 Kepola		Eeva	Teperi:		044	3181250,	eeva.teperi@gmail.com	
•	 Kankaanpää	Marja-	Leena	Pihajoki:	040	7341571,	malla.pihajoki@gmail.com

Valokuviin liittyen voitte myös ottaa yhteyttä hankkeen "johtoportaaseen": 
Leena Järnfors, 0400 528140 ja leena_jarnfors@luukku.com 
Jaakko Ojala, 0500 123661 ja jaakko.ojala@pp2.inet.fi  
Kalevi Salmi, 040 5855292 ja kalevi.salmi@fimnet.fi 

Köyliön Valokuvat -arkistossa on nyt 1952 valokuvaa ja koko ajan  
tulee lisää. Kuvat ovat katsottavissa osoitteessa http://www.koylio-seura.fi/kuva. 
Emme kieltäydy ottamasta kuvia vastaan, mutta aktiivisen keruun olemme lopettaneet.  
Mikäli teillä on kuvia, joita toivotte mukaan arkistoon, on vastuu nyt teillä, kuvien omista-
jat, asuttepa sitten Köyliössä tai muualla.   

NYT ON AIKA ALOITTAA ARKISTOSSA OLEVIEN KUVIEN KATSELU 
Arkiston kuvia on kiva katsella. Joukossa voi olla sellaisiakin, joita ette
ole ennen nähneet. Toivomme kuviin liittyvien tietojen olevan mahdollisimman
oikeita ja siksi tarvitsemme teidän asiantuntemustanne. Tarkistattehan siis,
että kirjoitetut tekstit ovat oikeita. Mielellämme otamme vastaan myös
lisätietoja. Kuvahaun tulokset -sivulla on nyt sähköpostin lähettämismahdollisuus, joten
palautteen antaminen on tehty helpoksi!



Käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten jaostojen ja 
KUVA-hankkeen ensi vuoden toimintasuunnitelmat. 
Köyliö-seuran jaostoja ovat julkaisujaosto, ympäristö-
jaosto, perinnejaosta ja Köyliön ystävät -jaosto. 
Valitaan myös Köyliö-seuralle uusi puheenjohtaja, koska 
nykyinen erinomainen puheenjohtajamme Anneli Laine 
ei halua enää jatkaa kyseisessä tehtävässä. 
Kannattaa kyllä tulla mukaan vaikuttamaan asioihin, 
sillä nythän vaihtuu myös hallitus.

MUISTATHAN	MAKSAA	JÄSENMAKSUSI!
Tilinumero on FI30 5476 6840 0112 91 ja yksittäisjäsen 
maksaa 11 euroa, perhe tai yhteisö 20 euroa. Laita viesti-
kohtaan myös sähköpostiosoitteesi Älä myöskään 
unohda postiosoitetta ja nimeäsi tai perheenjäsenien 
nimiä viitetiedoista, jos maksat perheen puolesta.

SUNNUNTAINA KELLO 17.00 KUNNANVIRASTON 
VALTUUSTOSALISSA, KÖYLIÖTIE 9, 27710

UPEALLE VIRTUAALIMATKALLE KÖYLIÖÖN!
Venäläiset upseerivangit, Lallin asumus, Tuhkanummi  
- mistä on kysymys?

Kokouksen jälkeen KUVA-hankkeen vetäjä Kalevi 
Salmi esittelee virtuaalisesti Köyliö-seuran pystyttämien 
opastekylttien avulla Köyliön mahtavaa menneisyyttä. 
Jos et tiedä, mikä on Tuhatvuotinen kalmisto, mitä ta-
pahtui Kirkkokarilla 1150-luvulla ja luulet Yttilän Ottaa 
pelkäksi uimahyppytorniksi, kannattaa ehdottomasti 
tulla kuuntelemaan. 
Samalla Sinulle selviää, missä nämä kiinnostavat 
kohteet sijaitsevat, ja ensi kesänä Sinulla on pohjatietoja 
asioista, kun kesällä retkeillään yhdessä.


