
Tervetuloa Köyliö-päivien 
tapahtumiin 28. ja 29.6.

KäsiKirjoitus ja ohjaus: arto Myllärinen    
MusiiKKi: PeKKa siMojoKi  

Juuret

Tuiskulan kesäteatterin 
40-v. -juhlanäytelmä

näytökset 
27.6.–12.7.
ti-pe klo 19
su klo 13 ja 19
la 12.7. klo 19

TIEDUSTELUT JA LIPPUVARAUKSET: 
02-5546 370 www.tuiskula.info

• tuisKulan Kesäteatteri 40 Vuotta • torPPariVaPautuKsesta 90 Vuotta 
• KÖyliÖn MuseoyhDistys ry. 80 Vuotta 

       LAUANTAINA 28.6. 
tutustumiskohteita ja tapahtumia kylissä:  
KEPOLA
• 10-12  Kirjasto avoinna, tarjolla kahvia, poistomyyntiä,
 kesälukemista ja yllätyskasseja. satutuokio 
 lapsille klo 10.30.
• 10-18  Villa linturissa emil Cedercreutzin siluettinäyttely ja 
 seppo anttilan näyttely - taiteilija paikalla.
 matkailuinfo ja kahvila avoinna.
RISTOLA
• 11-20  ristolan pizzeria avoinna la ja su 
  - tutustumiskohteita Pispan laavu ja lintutorni.
VUORENMAA  
11-13 heikkilän kotimuseo ja tuulimylly avoinna   
 (Vankilantie, Köyliö).
YTTILÄ	  
• 12-18  Yttilan Ottassa on sauna lämpimänä 
 ja kuntalaisten käytössä.
• 12-16  Kuvataidetta anneli hillin kesäateljee tyytyssä  
 (entinen tuohiniemen alakoulu) Pyhän henri-  
 kin tie 681 a  (p. 040 750 5554)
  - hammarin paja avoinna.  Pht 656  
 - Väinö nummiston ateljee avoinna. Pht 668
• 14-16 Kyläjoukkueiden Mölkkykisa 
 yttilän Museo-koulun kentällä. nelihenkiset joukku- 
 eet koostuvat kahdesta nais- ja miespelaajasta. 
 ilm. Mirja Vuoriselle 02-8328 426.

www.koylio-seura.fi

TUISKULA	 
• 12-16  tuiskulan Kotikolo avoinna.  
• 13-16 tuiskulan torpparimuseo avoinna.
KANKAANPÄÄ	
• 14-16 Martin myllyn avoimet ovet. 
• 16 .00 Prof. Reino Keron luento
 lallin koulussa.  ”Köyliön torppari-
 laitos ja torpparivapautus”. 
 - Köyliön lallin ja Kertun julkistus. 
 - Munkkikahvit - vapaa pääsy 
YTTILÄ
• 19.00  Illanvietto Korkeassa Tammessa. 
 ilm. riikka Paloselle puh. 040-561 9041.
 www.korkeatammi.fi / ämmän Kievari

     SUNNUNTAINA 29.6.
• 9.40  aikalaiskuvaelma kirkonmäellä
• 10. 00 Torpparikirkko 
 seurakuntalaiset voivat halutessaan pukeutua torppa-  
 riajan tyyliin. Kirkonmenojen jälkeen korppukahvit. 
• 13.00  Yhdistetty pääjuhla ja juhlanäytös “JUURET”
 Tuiskulan kesäteatterilla alkaa
 lipun lunastaneille. (aik. 18e, eläk. 16 e lapset alle 12v 10 e)

Köyliön 
Seurakunta

www.koylio.fi

järjestävät:



Juhannusaattona Polsussa

Wanhat Wehkeet

Elävää musiikkia • Siltavero • Kertun Kesti

12-16
Kentällä esillä wanhoja valioita ja käyttökoneita. Zetorien papatusta, Harmaaferkun hyrinää, Kawasakin kors-
ketta ja Vespan viehätystä. Tule katsomaan tai tuo oma käyttökoneesi, museo- tai harrasteajoneuvosi Polsuun 
ihmisten ilmoille ja ihmeteltäväksi.

LALLINTALO 
21.9. KLO 16

Hyväntekeväisyyskonsertti

Kysy lisää 
0400 619 609 
040 532 5815

Järjestää Lions Club Köyliö

R-kioskit tapahtumanro 10655

To 31. heinäkuuta 
klo 19.00KATRI 

HELENA

TUISKULAN KESÄTEATTERIN LAVALLA

www.koylio-seura.fi

Seuraavaksi kirjaksi Köyliö-seura on päättänyt koostaa luonto-
aiheisen kirjan, johon asiantuntijoiden tekemien kirjoitusten 
lisäksi halutaan tallentaa köyliöläisten ja Köyliön ystävien 

unohtumattomat luontoelämykset, kotiseudun kauneimmat paikat, 
erikoisimmat kasvit, marja- ja sienisaaliit, kohtaamiset eläinten 
kanssa sekä metsästys- ja kalastustarinat, unohtamatta Köyliön-
järven ikimuistoisia virkistyskäyttökokemuksia. Kaiken kaikkiaan 
kerro ja kuvaile, miten köyliöläinen luonto on Sinua koskettanut ja 
puhuttanut. Kirjaan tulee myös Juhani Kaatosen laatima laaja yli 
20-sivuinen tarina köyliöläisistä paikannimistä ja niiden synnystä.
Lassi Kauko kirjoittaa Köyliönjärven suojelutoimista ja lintusou-
dusta, kalastuksen salat avaa Tarmo Jalava. Peura- ja riistakantojen 
muutoksista, riistaeläimistä ja metsästyksestä kirjoittaa Mauri Krus-
berg. Muitakin asiantuntijakirjoituksia on luvassa.
Asiantuntijakirjoitukset käsittävät useita sivuja, mutta Sinulta hyvä 
köyliöläinen tai Köyliön ystävä toivomme saavamme 500 - 
6 000 kirjoitusmerkin tai enintään kahden sivun mittaisia aineksia 
luontoaiheiseen teokseen. Aiheeseen liittyvä kuva maustais tekstiä. 
Köyliö-seuran julkaisujaosto pidättää oikeuden muokata tai lyhen-
tää juttuja, jos se on teoksen kokonaisuuden kannalta tarkoituksen-

Tuiskulassa
La 12.7. klo 16
MtV:n keskustelu-
ohjelma tuiskulan
kesäteatterilla.
Vapaa pääsy.liput 35,-

mukaista. Köyliist 12 -kirja on tarkoitus julkistaa vuoden 2014 
loppupuolella.
Aineisto pitää toimittaa heinäkuun loppuun mennessä
os. Alpo Heino, Kaltinhakantie 3, 27840 
Köyliö, puh. 050 5120966, 
alpo.heino@pp.inet.fi
Kuvakysymyksiin vastaa
Jaakko Ojala, puh. 0500 123661.

Kiikaroi Köyliönjärven kansallismaisemaa ja luontoa uusin silmin – 

PUE NÄKEMÄSI JA KOKEMASI TARINAKSI
Tehdään yhdessä Köyliist 12 -kirja


